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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu Clubul 
Municipal de Şah Teleorman în vederea desfăşurării în comun a unor activităţi sportive 

 
   
 Prin adresa nr. 13 din 13.06.2014 a Clubului Municipal de Şah Teleorman, îregistrată la 
institutia noastra cu nr. 14642 din 13 iunie 2014 se solicita sprijin financiar pentru desfasurarea 
unor sctivitati sportive. 
 

Deoarece activităţile sportive din cadrul clubului la nivelul Municipiului Alexandria au 
nevoie de susţinere, consider că asocierea dintre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului  Alexandria şi Clubului Municipal de Şah Teleorman este legală, necesară şi 
oportună. 

 
          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”. 

 
Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 6 din Legea nr. 215/2001 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun 
următorul proiect de hotărâre: „asocierea Municipiului Alexandria cu Clubului Municipal de 
Şah Teleorman în vederea desfasurarii in comun a unor activitati sportive”. 
 

Proiectul de hotărâre  însotit de întreaga documentaţie va fi prezentat spre dezbatere şi 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
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