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H  O  T  A  R  A  R  E 

 Priveste: modificarea  HCL nr. 226/30.07.2018 privind aprobarea 
normelor financiare pentru activitatea sportiva desfasurata la nivelul 
Clubului Sportiv Municipal Alexandria  

 Consiliul  Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in 
sedinta ordinara, avand in vedere : 

 adresa nr.797/26.03.2019 a Club Sportiv Municipal Alexandria; 

 expunerea de motive nr.6683/27.03.2019 a Primarului municipiului 
Alexandria; 

 raportul comun de specialitate 6684/27.03.2019 al Directiei Juridic 
Comercial si Directiei Economice; 

 raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului 
Local al municipiului Alexandria; 

 prevederile art.59- 60 din Legea nr. 24/2000 republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

 prevederile art.3 ,art. 181 alin1,art.22, art.23,art.26 alin.1si alin.2 lit.b, 
art.29 alin 1 si alin 2, art.30, art.67 alin1 si alin.3 din legea nr. 69/2000 – 
Legea educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 prevederile art.20 alin.1, lit.l si k din Lege nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 prevederile art.36 alin.(6), lit. u) pct.6 din Legea 215 din 23 aprilie  2001 
a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 
In temeiul dispozitiilor art. 45 alin.1(1) si ale art.115 alin.(1) lit.’’b’’ din Legea 
nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

 
  

 



H  O  T  A  R  A  S T  E 

Art.I. Se modifica si se completeaza :Capitolul IV – Categoriile de chetuieli ce 
pot fi efectuate pentru realizarea actiunilor sportive –Sectiunea a 5 –a 
‘’Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor si altor persoane.’’, art. 16(5) al 
anexei la HCL nr.226/ 30.07.2018 privind aprobarea normelor financiare pentru 
activitatea sportiva desfasurata la nivelul Clubului Sportiv Municipal 
Alexandria, va avea urmatorul cuprins: 

 

‘’Art.16(5): Cheltuielile de transport, masa si cazare pentru arbitrii si oficialii 
delegati la competitiile sportive  pot fi efectuate de catre Club Sportiv 
Municipal Alexandria in calitate de organizator, in limitele legale, prevazute 
de federatiile sportive de specialitate pentru fiecare sectie sportiva, in parte, 
cheltuielile se vor deconta pe baza documentelor justificative. 

 

Art.II. Se modifica si se completeaza : Capitolul IV – Categoriile de cheltuieli ce 
pot fi efectuate pentru realizarea actiunilor sportive- Sectiunea a 9-a ‘’Alte 
cheltuieli’’ art.21(1) se completeaza cu lit.i). si va avea urmatorul cuprins: 

‘’Art.21(1) lit.i).: se pot efectua cheltuieli cu cazarea, masa, transportul  
pentru urmatoarele categorii de  persoane care fac parte din organigrama 
Clubului Sportiv Municipal Alexandria  si/sau delegate desemnati de Seful de 
serviciu sa insoteasca echipele sectiilor sportive pe perioada deplasarilor la 
evenimetele sportive dupa cum urmeaza: medic specialist, psiholog, 
kinetoterapeut, sofer.’’ 

 

Art.III Se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza : Capitolul VI – 
Dispsozitii finale- art.42 se modifica si se completeaza,  dupa cum  urmeaza: 

 

‘’Art. 42: Sumele acordate ca remuneratie prin Contractele de activitate 
sportiva vor fi negociate, in conformitate cu prevederile specifice din 
normele si regulamentele  federatiilor nationale pe ramura de sport 
respective, de comun acord de: Seful de serviciu al Clubului Sportiv Municipal 
Alexandria , inspectorul de specialitate cu norma intreaga al 
Compartimentului  sportiv  si antrenorul sectiei sportive.’’ 

 



Art.IV. Celelalte prevederi ale 226/30.07.2018 privind aprobarea normelor 
financiare pentru activitatea sportiva desfasurata la nivelul Clubului Sportiv 
Municipal Alexandria si a HCL nr. 236/24.08.2018 privind aprobarea normelor 
financiare pentru activitates sportiva desfasurata la nivelul Clubului Sportiv 
Municipal Alexandria  raman neschimbate. 

 

Art. V. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi 
transmisa Institutiei Prefectului Judetului Teleorman, pentru verificarea 
legalitatii, Primarului  Municipiului Alexandria, Directiei Juridic Comercial, 
Directiei Economice, Clubului Sportiv Municipal Alexandria, pentru cunoastere 
si punere in aplicare.  
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