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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

Priveste: aprobarea protoculului de colaborare intre CSM Alexandria si CSS Alexandria 

privind desfasurarea  de activitati sportive 

 

 

 

Necesitatea si oportunitatea proiectului de hotarare. 

Prin referatul de aprobare nr.__________ al Primarul Municipiului Alexandria propune 

intocmirea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea unui protocol de colaborare intre CSM 

Alexandria si CSS Alexandria privind desfasurarea  de activitati sportive.  

Respectivul protocol privind folosirea bazei sportive Peco aflate in administrarea CSS 

Alexandria este necesar deoarece Stadionul municipal a intrat in proces de reabilitare, urmand sa se 

construiasca prin Compania Nationala de Investitii o baza sportiva noua.  

 Prin acest protocol se urmareste folosirea de catre CSM Alexandria a terenului de joc, a 

vestiarelor a grupurilor si instalatiilor sanitare si de incalzite, toalete si dusuri pentru desfasurarea 

antrenamentelor si jocurilor oficiale ale sectiei de fotbal. 

 La art.129 alin (9) din Codul Administrativ se prevede ca :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”. 

 

 Legalitatea proiectului: 

- prevederile Legii nr.1/2011 a Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 69/2000, a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- prevederile art.2146 coroborate cu prevederile art.653 și art.1172(1) din Legea 287/2009 

privind Codul Civil, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 129, alin (9),lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

 Propunerea privind aprobarea protoculului de colaborare intre CSM Alexandria si CSS 

Alexandria privind desfasurarea activitatii sportive consider ca este legala, necesara si oportuna drept 

pentru care am intocmit un proiect de hotarare in acest sens, proiect de hotarare care cu intreaga 

documentatie va fi supus spre analiza si aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria. 
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