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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea premierii campionului olimpic la box  - Nicolae Linca şi a sportivilor, 
antrenorilor şi conducătorilor cluburilor sportive care au obţinut rezultate deosebite în anul 2005 
 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în sedinţă ordinară la data de 19 ianuarie 2006; 
Luând în dezbatere: 
 - Proiectul de horărâre privind aprobarea premierii campionului olimpic la box  - Nicolae 
Linca şi a sportivilor, antrenorilor şi conducătorilor cluburilor sportive care au obţinut rezultate 
deosebite în anul 2005, înregistrat sub nr.8 din data de 09 ianuarie 2006 iniţiat de domnul Ion 
Dumitrel, preşedinte al Consiliului judeţean Alba; 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii campionului 
olimpic la box  - Nicolae Linca şi a sportivilor, antrenorilor şi conducătorilor cluburilor sportive 
care au obţinut rezultate deosebite în anul 2005; 

- Raportul nr.189 din 09.01.2006 al Direcţiei de dezvoltare si bugete cu privire la aprobarea 
premierii campionului olimpic la box  - Nicolae Linca şi a sportivilor, antrenorilor şi 
conducătorilor cluburilor sportive care au obţinut rezultate deosebite în anul 2005; 

Văzând: 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.4 - Comisia de cultură, culte, învăţământ, 

sport şi turism; 
Având în vedere prevederile: 

-    Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţei de urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin  

Legea nr.108/2004 cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.157 din 24 noiembrie 2003 privind aprobarea  

Regulamentului de premiere a elevilor, sportivilor, antrenorilor şi conducătorilor de cluburi 
sportive, precum şi a campionului olimpic de box – Nicolae Linca; 

-  Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.275 din 22 decembrie 2005 privind stabilirea 
bugetului general al judeţului Alba, aprobarea bugetului propriu al judeţului Alba si aprobarea 
bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean 
finanţate prin subvenţii si din venituri proprii pe anul 2006; 

-  Adresa nr.370 din 20.12.2005 a Direcţiei pentru Sport a judeţului Alba privind 
sportivii, antrenorii şi conducătorii cluburilor sportive propuşi a fi premiaţi pentru rezultatele 
sportive obţinute în anul 2005; 

-  Art. 104-(1), lit. ‘’n’’ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările si completările ulterioare; 
În temeiul art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si 
completările ulterioare, adoptă prezenta 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Se aprobă premierea domnului Nicolae Linca cu suma de 1.200 lei. 
Art.2. Se aproba premierea individuală a sportivilor, antrenorilor şi conducătorilor 

cluburilor sportive din judeţul Alba, care au obţinut rezultate deosebite în anul 2005, după cum 
urmează: 

- Groza Ana Maria – 1.300 lei 
- Haidu Sebastian – 1.150 lei 



- Cîmpean Norica – 900 lei 
- Rodean Ana – 750 lei 
- Istrate Mădălina – 720 lei 
- Cistelecan Armina – 700 lei 
- Dodoc Liviu Alexandru – 830 lei 
- Lazăr George – 660 lei 
- Muti Marius Nicolae – 630 lei 
- Aldea Alexandra Mihaela – 600 lei 
- Crăciun Nicolae – 600 lei 
- Avram Gabriel – 500 lei 
- Paştiu Nicolae – 400 lei 
- Smadea Ioan – 600 lei 
- Popa Seviştean – 500 lei 
- Ţăran Ioan – 400 lei 

 
Art. 3. Direcţia de dezvoltare si 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; 
- Trezoreriei municipiului Alba Iulia; 
- Direcţiei generale a finanţelor publice Alba; 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba. 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE       CONTRASEMNEAZĂ, 
ION DUMITREL      SECRETAR GENERAL, 

MARIANA HURBEAN 
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