
CONSiliUL JUDeŢEAN Tt:LEORfViAN 

HOTĂRÂRE 

privind: aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleorman 
prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia Club Sportiv Baschet 
Teleorman - Alexanllria, pentru anul 2014. 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform art. 94 alin. 
(1) din Legea administraţiei publice locale nr.21S/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

A vând în vedere: 
- expunerea de motive nr. 932 din 22 ianuarie 2014 a preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul de specialitate nr. 933 din 22 ianuarie 2014 al Direcţiei economice, 

buget-finanţe privind necesitatea aprob ării contribuţiei sub · formă de cotizaţie a 
Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia Club Sportiv 
Baschet Teleorman-Alexandria, pentru anul 2014 ; 

- adresa nr. 315 din 13 decembrie 2013 a Asociaţiei Club Sportiv Baschet 
Teleorman - Alexandria; 

- prevederile Hotărâ-rii Adunării Generale nI. 6 din 12 decembrie 2013 privind 
stabilirea bugetului şi contribuţia sub formă de cotizaţie a Consiliului Judeţean 

Teleorman pentru anul 2014; 
- pre\lederile art.17 di..l1 Statutul Asociaţiei Club Sportiv Baschet Teleorman-

Alexandria, actualizat; 
- pre'vederile Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.78 din 31 august 2006 

privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean . Teleorman cu Consiliul local al 
municipului Alexandria şi cu alte persoane juridice în vederea înfiinţării unui club 
sportiv, cu activitate principală baschet; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 
acti'vitate, ale Consiliului Judeţean Teleorman; 

- prevederile art.46 alin.(1) lit.a) elin O.G. nr.26!2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.3S alin.(1) din Legea nr .273/2006 pri\lind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.3 alin.(l) şi ale art.71 alin.(2) litera d) din Legea nr.69/2000 a 

educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi compktările ulterioare; 
- pre'vederile art.91 alin.(1) litera d), alin.(5) litera a), punctul 6 din Legea nr. 

21 5/2001, republicaLă, cu modificările ;;1 compktări,k ub-.: rio<1Tc. 
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