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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea finanţării Programului de utilitate publică 

«  Promovarea sportului de performanţă desfăşurat prin Asociaţia  Fotbal Club Unirea 
1924 «   pe semestrul I  al anului 2006 

 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data de 16 februarie 2006; 
          Luând în dezbatere: 

 - Proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării Programului de utilitate publică 
«  Promovarea sportului de performanţă desfăşurat prin Asociaţia  Fotbal Club Unirea 1924 «   
pe semestrul I  al anului 2006, întegistrat sub nr. 31 din 2 februarie 2006, iniţiat de domnul Ion 
Dumitrel preşedinte al Consiliului judeţean Alba ; 
             - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării Programului 
de utilitate publică «  Promovarea sportului de performanţă desfăşurat prin Asociaţia Fotbal Club 
Unirea 1924 «   pe semestrul I  al anului 2006; 
           - Raportul nr.1190\02.02.2006 al Direcţiei de dezvoltare şi bugete, privind aprobarea 
finanţării Programului de utilitate publică «  Promovarea sportului de performanţă desfăşurat 
prin Asociaţia Fotbal Club Unirea 1924 «   pe semestrul I  al anului 2006 ; 

- Cererea de finanţare nr.1/2006 a Asociaţiei « Fotbal Club Unirea 1924 », înregistrată la 
Consiliul judeţean Alba  sub nr.1094/01.02.2006. 

- Contractul de finanţare, înregistrat la Consiliul judeţean Alba sub nr. 1191/02.02.2006 ; 
Văzând : 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1- Economică şi administrarea 

domeniului public şi privat ; 
     Având în vedere prevederile: 

- Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii; 
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 a finanţelor publice locale,  

republicată cu modificările şi completările ulterioare ; 
- Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000; 

                - Hotărârii Guvernului nr.884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în 
aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000; 

- Ordinului nr.149 din 7 noiembrie 2003, al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru 
Sport,   privind aprobarea Criteriilor şi condiţiilor de finanţare a structurilor sportive  de drept 
privat, altele decât federaţiile sportive naţionale, programelor sportive de utilitate publică şi 
contractului-cadru de finanţare a acestora; 
                - Hotărârii nr.180/2005 cu privire la participarea Consiliului judeţean Alba la 

constituirea Asociaţiei « Fotbal Club Unirea 1924 » în calitate de membru fondator; 
- art. 104-(1), litera “m” şi “n” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările 

şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

H O T Ă R Â R E  
 

Art.1. În baza Programului de utilitate publică  "Promovarea sportului de performanţă 
desfăşurat prin Fotbal Club Unirea 1924", aprobat prin art.1 al Hotărârii Consiliului judeţean 



Alba nr.226 din 29 septembrie 2005, se alocă suma de 200.000 lei , pentru semestrul I al anului 
2006. 

Art.2.  Se aprobă Contractul de finanţare între Consiliul judeţean Alba şi Asociaţia  
«  Fotbal Club Unirea 1024 » - potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Direcţia de dezvoltare şi bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică: 
-  Instituţiei Prefectului - judeţul Alba 
-  Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba  
-  Trezoreriei municipiului Alba Iulia  
-  Asociaţiei  ”Fotbal Club Unirea 1924” Alba Iulia  
-  Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

                 
 

PREŞEDINTE, 
 Ion Dumitrel 

 
 CONTRASEMNEAZĂ,  

             SECRETAR GENERAL 
          Mariana HURBEAN 
 
 

Alba Iulia, 16.02. 2006 
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