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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cererii de finanţare a proiectului ''Stagiu de pregătire montană a copiilor şi 

juniorilor în vederea participării cu bune rezultate la etapele finale ale Campionatelor Naţionale şi 
Concursurilor Internaţionale de Schi'', în anul 2005  

 
 

 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare a proiectului ''Stagiu de 
pregătire montană a copiilor şi juniorilor în vederea participării cu bune rezultate la etapele finale ale 
Campionatelor Naţionale şi Concursurilor Internaţionale de Schi'', în anul 2005, iniţiat de domnul 
consilier judeţean Stan Marcel Ioan, înregistrat sub nr.32/13.01.2005; 
 - raportul nr.343/13.01.2005 al Direcţiei de Dezvoltare şi Bugete cu privire la aprobarea 
cererii de finanţare a proiectului ''Stagiu de pregătire montană a copiilor şi juniorilor în vederea 
participării cu bune rezultate la etapele finale ale Campionatelor Naţionale şi Concursurilor 
Internaţionale de Schi'',în anul 2005; 
 - avizul Comisiei de specialitate nr.4- ''Cultura, culte, învăţământ, sport şi turism''; 
 Având în vedere prevederile: 
 - 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 Consiliului judeţean Alba nr.223/2004 privind stabilirea bugetului general al 
judeţului Alba, aprobarea bugetului propriu al judeţului Alba şi aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean finanţate prin subvenţii şi din 
venituri proprii pe anul 2005; 
 - art.104-(1) litera ''n'' din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 109- (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările 
şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

 Art.1 Se aprobă proiectul '' Stagiu de pregătire montană a copiilor şi juniorilor în vederea 
participării cu bune rezultate la etapele finale ale Campionatelor Naţionale şi Concursurilor 
Internaţionale de Schi'', în anul 2005. 
 Art.2 Se alocă suma de 50000 mii lei pentru finanţarea proiectului ''Stagiu de pregătire 
montană a copiilor şi juniorilor în vederea participării cu bune rezultate la etapele finale ale 
Campionatelor Naţionale şi Concursurilor Internaţionale de Schi'', în anul 2005. 
 Finanţarea proiectului se va derula în condiţiile stabilite prin Contractul de finanţare potrivit 
anexei- parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art.3 Direcţia de Dezvoltare şi Bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
 - Prefecturii judeţului Alba; 
 - Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba; 
 - Trezoreriei municipiului Alba Iulia; 
 - Asociaţiei Sportive '' MONTANA'' Abrud; 
 - Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba. 
 
 
          PREŞEDINTE, 
         Ion DUMITREL 
 
 
                   CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR GENERAL, 
          Mariana HURBEAN 
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