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HOTĂRÂRE 
 
           Privind: aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Alexandria, 
organigramei, statului de functii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare  
 
          Consiliul  Local  al  municipiului  Alexandria ,  judetul  Teleorman,  întrunit  în  şedinţa 
ordinară, având  în  vedere: 

• expunerea  de  motive nr. 12869/13.06.2018 a  Primarului  municipiului  Alexandria; 
• raportul comun  de specialitate nr. 12870/13.06.2018 al Direcţiei Juridic Comercial şi 

Direcţiei Economice; 
• raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria; 
• prevederile art. 3, art. 181, alin. 1, art. 22, art. 23, art. 26 alin. 1, alin. 2, lit. b, art. 29, 

alin. 1 şi alin. 2, art. 30, art. 67,  alin. 1 şi alin. 3 din Legea nr.69/2000 – Legea educaţiei 
fizice si sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile art. 20, alin. 1, lit.l şi k din Lege nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificărileşi completările ulterioare; 

• prevederile art. 36, alin (6), lit. u), pct. 6 din Legea 215 din 23 aprilie 2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;   
 

            În  temeiul  prevederilor  art. 45, alin. (1) si (3) si ale art. 115, alin. (1), lit. ,,b” din  
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001  a  administratiei  publice locale, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

           Art. 1. Se aprobă înfiinţarea Club Sportiv Municipal Alexandria, structură sportivă de 
drept public, în subordinea Consiliului local al Municipiului Alexandria, cu activitate 
polisportivă,  cu sediul administrativ în Municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 139. 
 

Art. 2. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii al Clubului Sportiv Municipal 
Alexandria, identificate în Anexa nr. 1 şi  Anexa nr. 2,  care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv 

Municipal Alexandria, identificat în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art. 4. Se aprobă contractul cadru de activitate sportivă  al Clubului Sportiv 

Municipal Alexandria, identificat în Anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art. 5. Clubul Sportiv Municipal Alexandria va fi înregistrat în Registrul Sportiv, 

conform prevederilor legale din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 69/2000 a educaţiei 
fizice şi sportului. 
  
   Art. 6. Se împuterniceşte  Viceprimarul Municipiului Alexandria, domnul Augustin 
Ioan să semneze, în conformitate cu prevederile legale, documentele necesare înfiinţării 
Clubului Sportiv Municipal Alexandria. 



 
Art. 7. (1) Se aprobă finanţarea activităţii Clubului Sportiv Municipal Alexandria, în 

conformitate cu prevederile legale. 
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Alexandria se 

aprobă anual de către Consiliul Local al Municipiului Alexandria. 
(3) Finanţarea cheltuielilor activităţii Clubului Sportiv Municipal Alexandria se 

asigură din venituri proprii, subvenţii de la bugetul local al Municipiului Alexandria şi din 
alte surse, în conformitate cu prevederile legale. 

 
Art. 8. Se aproba darea in folosinta gratuita pe termen limitat – 5 ani a unui spatiu 

situat in str. Dunarii, nr. 139, etajul 2, camera 54, conform Anexei nr.5, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 9. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta  hotarare  va  fi 
transmisa Instituţiei Prefectului - judetul  Teleorman,  pentru  verificarea  legalitatii,  
Primarului municipiului  Alexandria, Direcţiei  Juridic Comercial, Direcţiei Economice şi 
persoanelor nominalizate, pentru  cunoastere si punere  in  aplicare. 
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                          Consilier,                                                                                        Secretar, 
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