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DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL 
DIRECTIA ECONOMICA 
Nr.______/___.08.2018 
 

 

RAPORT  COMUN DE SPECIALITATE 

 Privind: modificarea anexei la HCL nr.226 din 30.07.2018 privind aprobarea 
normelor financiare pentru activitatea sportiva desfasurata la  nivelul  Clubului Sportiv 
Municipal Alexandria 
 

 
 Prin expunerea de motive nr. _____/___.08.2018, Primarul Municipiului Alexandria 
supune dezbaterii si aprobarii Consiliului  local un proiect de hotărâre cu privire la 
modificarea anexei la HCL nr.226 din 30.07.2018 privind aprobarea normelor financiare 
pentru activitatea sportiva desfasurata  la nivelul  Clubului Sportiv Municipal Alexandria 
 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

Având în vedere  adresa nr._____ din ____.08.2018 înregistrată în evidenţele Primăriei 
Municipiului Alexandria sub nr.________ /____.08.2018, prin care dl SLĂBESCU ŞERBAN, sef 
serviciu Club Sportiv Municipal Alexandria solicita modificarea anexei la  HCL nr.226 din 
30.07.2018 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportiva desfasurata  la 
nivelul  Clubului Sportiv Municipal Alexandria deoarece nu a fost trecute urmatoarele  
modalitati de deplasare a particpantilor la activitatatile sportive: 

-cu mijloace de transport ale altor institutii, in urma unui acord sau protocol; 
-cu autoturisme proprietate personala ale tutorilor legali ai sportivilor minori. 
Prin modificarea solicitata art.8, alin (1) al anexei la HCL nr. 226/30.07.2018 va avea 

urmatorul cuprins: 
“Art. 8 (1) Transportul participantilor la actiunile sportive organizate in tara, in alta locailtate 
decat cea in care isi au domiciliul acestia, se poate efectua, dupa caz: 
a) cu orice fel de tren, clasa a II-a  
b) cu mijloace de transport auto ale C.S.M.A  in calitate de organizator sau participant; 
c) cu mijloace de transport in comun; 
d) cu mijloace de transport auto inchiriate, respectiv microbuze, autocare si altele asemenea; 
e)cu avionul, clasa economica; 
f) cu autoturismul, proprietate personala, in conditiile legii. 
g) cu mijloace de transport ale altor institutii, in urma unui acord sau protocol; 

h)cu autoturisme proprietate personala ale tutorilor legali ai sportivilor minori; 

 
Tinand cont de solicitarea CSM Alexandria se impune aprobarea de catre Consiliul local a 

unei HCL privind  modificarea anexei la HCL nr.226 din 30.07.2018 privind aprobarea 
normelor financiare pentru activitatea sportiva desfasurata la  nivelul  Clubului Sportiv 
Municipal Alexandria 
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 2. LEGALITATEA PROIECTULUI 

 Legalitatea prezentului proiect de hotărâre este stabilită de: 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

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

si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000, actualizata, privind normele de tehnica legislativa; 

- prevederile OUG nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si 

sportului nr. 69/2000; 

- prevederile HGR nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru 

activitatea sportiva, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile OMTS nr. 631/2017 privind aprobarea modelului - cadru al contractului de 

activitate sportiva; 

- prevederile HCL  nr. 167/2018 privind aprobarea  infiintarii Clubului Sportiv  Municipal 

Alexandria, organigramei, statului de functii si a regulamentului de organizare si 

functionare;  

 
Urmare celor expuse ,propunerea de mai sus fiind legală, necesară şi oportună, în conformitate 

cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, se poate iniţia unui proiect de hotarare privind modificarea 
anexei la HCL nr.226 din 30.07.2018 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea 
sportiva desfasurata la  nivelul  Clubului Sportiv Municipal Alexandria. 
 Proiectul de hotărâre  împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
 
 
 
 
     DIRECŢIA JURIDIC COMERCIAL                           DIRECŢIA ECONOMICĂ 
             Director executiv                                                      Director executiv 
         Postumia CHESNOIU                                                Haritina GAFENCU 

 


