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Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu ASOCIATIA FOTBAL CLUB MUNICIPAL 

ALEXANDRIA,  în vederea susţinerii şi realizării în comun a unor acţiuni stabilite 

conform Calendarului Competitional anual al Federatiei Romane de Fotbal 

 

         Prin expunerea de motive nr. 15416 /13.06.2017, domnul primar  Victor Drăguşin 
propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria 
prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu ASOCIATIA FOTBAL CLUB MUNICIPAL 
ALEXANDRIA,  în vederea susţinerii şi realizării în comun a unor acţiuni stabilite  Conform 
Calendarului Competitional anual al Federatiei Romane de Fotbal. 

 
1. NECESITATEA  ŞI 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. 

 Colaborarea dintre autoritatea publică locală şi structura sportivă are la bază un contract 
de asociere şi un scop de interes public, în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), 
lit. e) şi alin.7, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificarile 
si completarile ulterioare. 

 

2. LEGALITATEA PROIECTULUI 

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

- Art. 36, alin.7, lit. „a” din Legea nr.215/2001  a administratiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare „în exercitarea atribuţiilor consiliul 

local hotărăşte, in condiţiile legii cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 

române sau străine în vederea finanţării  şi realizării în comun a unor acţiuni, 

lucrări, 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. 12, alin. (2) din Legea 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si 

completarile urmatoare: „Organele administratiei publice centrale cu atributii in 

sport si autoritatile administratiei publice locale asigura mijloacele necesare 

pentru pregatirea sportivilor de performanta, acordarea sprijinului stiintific si 

medical necesar, precum si pentru incadrarea lor in sistemul de educatie si 

deplina integrare sociala si profesionala”. 
- Art. 69, alin. (1) din Legea 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificările şi 

completările ulterioare: „Structurile sportive fără scop patrimonial şi Comitetul 

Olimpic si Sportiv Român, în condiţiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la 

bugetul de stat şi de la bugetele locale pentru finanţarea de programe sportive. 

Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între structurile sportive 

respective şi organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz. 
 

3. CONSIDERATII ECONOMICE 

Realizarea obiectului asocierii , se va face în limita prevederilor bugetare – secţiunea de 
funcţionare de la capitolul 67.02 – “CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE”, subcapitolul bugetar – 
67.02.05 – “Servicii recreative şi sportive”. 

Sumele primite pot fi cheltuite pe capitolele prevăzute de lege, în limitele stipulate în 
H.G. nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu 
modificarile si completarile ulterioare. Decontarea sumelor se va face doar pe baza 
documentelor justificative şi a destinaţiilor legale.  

Având in vedere că propunerea de mai sus a fost făcută în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, că este necesară şi oportună, s-a întocmit proiect de hotărâre cu privire 
asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu 
ASOCIATIA FOTBAL CLUB MUNICIPAL ALEXANDRIA,  în vederea susţinerii şi realizării în 
comun a unor acţiuni stabilite conform Calendarului Competitional al Federatiei Romane de 
Fotbal,   proiect de hotarare care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbaterea 
şi aprobarea  Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
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