
Nr.6682/27.03.2019 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 Privind modificarea HCL nr.167/18.08.2018 privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv 

Municipal Alexandria, organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si 

functionare a Clubului Sportiv Municipal Alexandria  

 

 

 Prin expunerea de motive nr.6681/27.03.2019, primarul Municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii Consiliului local un proiect de hotarare cu privire la modificare HCL nr. 

167/18.06.2018 privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Municipal Alexandria, organigramei, 

statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare a HCL nr. 167/18.06.2018 prin 

care  s-a aprobat  infiintarea Clubului Sportiv Municipal Alexandria, organigramei, staului de functii si 

a Regulamentului de organizare si functionare. 

 

 1.NECESITATEA  SI OPORTUNITATEA  

 Avand in vedere ca se intentionaza ca pentru sectiile sportive in care se va desfasura  

activitatea sportiva a Clubului Sportiv Municipal Alexandria , este necesara avizarea si aprobarea  

sectiilor sportive carer activeaza la nivelul Club Sportiv Municipal, se modifica HCL nr. 

167/18.06.2018 privind aprobarea infiintarii Clubului Spprtiv Municipal Alexandria, organigramei, 

statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare. 

 

 3.LEGALITATEA  PROIECTULUI 

Legalitatea prezentului  proiect de hotarare este stabilita de: 

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

ulterioare privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 

 prevederile Legii nr.69/2000 – legea educatiei fizice si sportului, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 prevederile art. 20 alin 1 lit. l si k din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 prevederile art. 36 alin.(6) din Legea 215 /23.04.2001 a administratiei publice locale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 



 

Urmare celor expuse, propunerea de mai sus fiind legala, necesara si oportuna, in 

conformitate  cu prevederile art. 45 alin.(6) din Legea nr.215 a administratiei publice locale, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare, se poate initia unui proiect de hotarare 

privind modificarea HCL nr.167/18.06.2018 privind aporbarea infiintarii Clubului Sportiv 

Municipal Alexandria, organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si 

functionare. 

 

 

Proiectul de hotarare impreuna cu intrega documentatie va fi supus spre dezbatere si 

aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria  
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