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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Acordul de asociere  

cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba pentru realizarea  
activităţilor din campionatul Ligii a IV-a şi a celui judeţean 

 
 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară la data de 22.07.2010; 
Luând în dezbatere: 
- expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Acordul de 

asociere cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba pentru realizarea activităţilor din campionatul Ligii 
a IV-a şi a celui judeţean; 

- raportul de specialitate nr. 8663 din 13.07.2010 al Direcţiei relaţii publice şi informatică privind 
aprobarea Actului adiţional nr.1 la Acordul de asociere cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba 
pentru realizarea activităţilor din campionatul Ligii a IV-a şi a celui judeţean. 

Având în vedere prevederile: 
- art. nr. 91 – (5), lit. „a”, pct.6 şi aliniatul (6), lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. nr. 3 – (1) şi art. 34 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
Văzând: 
- Avizul favorabil al Comisiei nr.1 – Comisia dezvoltare economică, bugete, strategii şi cooperare 

interinstituţională; 
În temeiul art. 97 – (1) şi art. 115 – (1) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă Actul adiţional nr.1 la Acordul de asociere cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba 
pentru acordarea de sprijin financiar activităţilor din campionatul Ligii a IV-a şi a celui judeţean, potrivit anexei, 
parte integranta a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului judeţean Alba, Ion Dumitrel, prin Direcţia Relaţii Publice şi Informatică 
şi Direcţia Dezvoltare şi Bugete, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului -  judeţul Alba; 
- Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

 
 

  PREŞEDINTE,  

ION DUMITREL 

                                                                                              Contrasemnează, 
                                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

    Mariana HURBEAN 
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