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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Privind: asocierea Municipiului Alexandria cu Clubul Municipal de Şah Teleorman în vederea 
desfăşurării în comun a unor activităţi sportive 

 
 
            Prin expunerea de motive nr. 14967 din data de 18 iunie 2014, Primarul Victor Drăguşin 
propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu Clubul 
Municipal de Şah Teleorman în urma solicitării acestora de a încheia un contract de asociere 
. 

1. NECESITATEA PROIECTULUI 
Prezentul proiect de hotărâre urmăreşte identificarea, susţinerea şi promovarea tinerilor cu talent 

şi calităti native sportive, recompensarea celor cu rezultate deosebite la concursurile naţionale şi 
internaţionale, îmbunătătţrea activităţilor sportive la nivelul Municipiului Alexandria. 
 

2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI 
      Sport înseamnă mişcare, înseamnă sănătate. Atragerea copiilor şi tinerilor pe terenurile şi în 

sălile de sport, lărgirea paletei ramurilor de sport la nivelul Municipiului Alexandria, precum şi o mai 
buna promovare a elementelor talentate spre sportul de performanţă. 

In scopul realizarii in comun a unor actiuni de interes public local bazate pe principii 
democratice, pe egalitate in drepturi si fara discriminari pentru ratiuni nationale, politice, rasiale, 
sociale, de varsta, de sex sau religioase la nivelul municipiului Alexandria s-a intocmit proiect de 
hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu Clubul Municipal de Şah Teleorman. 

 
3. LEGALITATEA PROIECTULUI 

          Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentata pe prevederile 
urmatoarelor acte normative: 

 Art. 36, alin.7, lit. „a” din Legea nr.215/2001  a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare „in exercitarea atributiilor consiliul local hotaraste, in 
conditiile legii cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine in vederea 
finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local”; 

 Art. 3, alin. (1) din Legea 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificările şi completările 
ulterioare: „Autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ, instituţiile 
sportive, precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia sa sprijine sportul pentru 
toţi şi sportul de performanta şi sa asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a 
educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale”. 



 Art. 45, alin.(1) si (2), lit. „f ” din Legea nr.215/2001  a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Art. 115, alin.(1), lit. „b”  din Legea nr.215/2001  a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 

4. CONSIDERATII ECONOMICE 
Finantarea cheltuielilor legate de asocierea Clubulului Municipal de Şah Teleorman cu 

Municipiului Alexandria se va face in limita prevederilor din bugetul local al municipiului Alexandria - 
sectiunea de functionare de la capitolul 67.02 - „Cultura, recreere si religie”, subcapitolul bugetar 
67.02.05 - „Servicii recreative si sportive”, paragraful 65.02.02.01 - „Sport”, articolul bugetar 20.30.30 
- „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”. 

Aportul institutiei noastre la asocierea cu Clubulului Municipal de Şah Teleorman nu va depasi 
prevederile bugetare anuale, iar decontul de cheltuieli se va face în termen de maxim 10 zile, în cazul în 
care se desfăşoară în altă localitate, iar suma ramasa necheltuita se va vira in contul Municipiului 
Alexandria. 

 
Avand in vedere ca propunerea de mai sus a fost facuta in conformitate cu prevederile legale in 

vigoare, ca este necesara si oportuna, s-a intocmit proiect de hotarare cu privire la asocierea 
Municipiului Alexandria cu Clubulului Municipal de Şah Teleorman, proiect de hotarare care impreuna 
cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbaterea si aprobarea  Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria. 
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