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Priveşte: aprobarea proiectului câştigător şi finanţării acestuia de la bugetul local        

prin programul “Promovarea sportului de performanţă” 

 

 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă 

ordinară, având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 13841 din 25.06.2019 a Primarului municipiului 

Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 13842 din 25.06.2019  al Direcţiei Economică şi 

Compartimentul Secretariat, Relaţii Publice; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 76 din 27.02. 2019, privind aprobarea 

“Ghidului solicitanţilor” privind finanţarea nerambursabilă din fondurile bugetului 

local al municipiului Alexandria, pentru proiecte sportive; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 132 din 24 aprilie 2019, privind 

aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al 

municipiului Alexandria, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferente 

anului 2019; 

-  prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 316 din 29 octombrie 2015, privind 

reglementarea modalităţilor de sprijinire a activităţilor sportive din municipiul 

Alexandria; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 79 din 29 martie 2019, privind 

constituirea comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

pentru proiectele sportive finanţate din fondurile bugetului local al municipiului 

Alexandria; 

- prevederile Legii 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; 

- prevederile art. 36 alin.(2) lit.b şi alin. (6) lit.a din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 3 alin. (1), art. 12 alin. (2), art.67 alin (2) lit.b, art.69 din Legea nr. 

69/2000 a educaţiei fizice şi a sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr.130/2006, privind finanţarea nerambursabilă din fonduri 

publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe 

ramura de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 45, alin (1) şi (2) lit.f şi ale art. 115 alin. (1), lit.b din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 



HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1  Se aprobă proiectul câştigător şi finanţarea CLUBULUI SPORTIV 

UNIVERSITATEA ALEXANDRIA, pentru programul “Promovarea sportului de 

performanţă” în valoare totală de 200.030 lei, din care 50.030 lei reprezintă cofinanţarea 

beneficiarului, iar 150.000 lei finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului 

Alexandria, de la Cap. 67.02 “Culturã, recreere şi religie” (67.02.05 Servicii recreative şi 

sportive). 

 Art.2      Suma prevăzută la art. 1 se va utiliza de către beneficiarul proiectului în 

cadrul programului “Promovarea sportului de performanţă”, în conformitate cu dispoziţiile 

legale în vigoare şi cu prevederile “Ghidului solicitanţilor” privind finanţarea nerambursabilã 

din fondurile bugetului local al municipiului Alexandria, pentru proiecte sportive. 

 Art.3      Documentele justificative privind cheltuielile eligibile se vor depune la 

sediul Municipiului Alexandria pana la data de 31.12.2019. 

            Art.4     Direcţia Economică şi Compartimentul Secretariat, Relaţii Publice vor 

urmări derularea contractului de finanţare nerambursabilă potrivit “Ghidului solicitanţilor” 

privind finanţarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Alexandria, 

pentru proiecte sportive. 

            Art.5      Prin  grija Secretarului Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi 

transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 

Municipiului Alexandria, Direcţiei Economică, Compartiment Secretariat, Relaţii Publice, 

Clubului Sportiv Universitatea Alexandria pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 

            CONSILIER,                 P. SECRETAR, 

          Florea VOICILĂ                  Alexandru Răzvan CECIU 
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