
ROMÂNIA  
JUDE�UL ALBA  
CONSILIUL JUDETEAN 
 

 
HOT�RÂRE 

pentru aprobarea Programului anual al Consiliului jude�ean Alba 
 de finan�are nerambursabil� în condi�iile Legii 350/2005 privind regimul finan��rilor nerambursabile 

din fonduri publice alocate pentru activit��i nonprofit de interes general 
 

Consiliul jude�ean Alba, întrunit în �edinta extraordinar� in data de 31 ianuarie 2007;  
Luând în dezbatere: 
• expunerea de motive la proiectul de hot�râre pentru aprobarea programului anual al 

Consiliului jude�ean Alba de finan�are nerambursabil� în condi�iile Legii 350/2005 
privind regimul finan��rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activit��i nonprofit de interes general; 

• raportul comun nr. 904 din 23.01.2007 din  al Direc�iei de dezvoltare �i bugete �i al 
Direc�iei rela�ii publice �i informatic� la proiectul de hot�râre pentru aprobarea 
programului anual al Consiliului jude�ean   Alba  de  finan�are  nerambursabil�  în   
condi�iile   Legii   350/2005   privind   regimul finan��rilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activit��i nonprofit de interes general; 

V�zând: 
• avizul favorabil al comisiei nr. 4 – Comisia de cultur�, culte, înv���mânt, sport �i turism; 
Având în vedere prevederile: 
• Legii nr. 273/2006 privind finan��rile publice locale, cu modific�rile �i complet�rile 

ulterioare; 
• Art. 15 alin. 1 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finan��rilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activit��i nonprofit de interes general; 
• Art. 104-(5), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia public� local�, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
• Hot�rârii Consiliului jude�ean Alba nr. 10/2007 privind stabilirea bugetului general al 

jude�ului Alba, aprobarea bugetului propriu al jude�ului Alba �i aprobarea bugetelor de 
venituri �i cheltuieli ale institu�iilor �i serviciilor publice de interes jude�ean finan�ate din 
subven�ii �i din venituri proprii pe anul 2007. 

În temeiul art. 109 si art. 120^7 din Legea administra�iei publice locale nr. 215/2001, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, adopt� prezenta 

 
HOT�RÂRE 

 

Art.l. Se aprob� Programul anual al Consiliului jude�ean Alba de finan�are 
nerambursabil� în condi�iile Legii 350/2005 privind regimul finan��rilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activit��i nonprofit de interes general, pe anul 2007 - potrivit anexei 
- parte integrant� a prezentei hot�râri. 

Art.2. Pre�edintele Consiliului jude�ean Alba, prin aparatul propriu de specialitate, va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hot�râri. 

Prezenta hot�râre se public� în Monitorul Oficial al jude�ului Alba �i se comunic�: 
- Institu�iei Prefectului - jude�ul Alba; 
- Direc�iei generale a finan�elor publice Alba; 
- Direc�iilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului jude�ean Alba. 

                           PRE�EDINTE,                                                    
             ION DUMITREL                                          CONTRASEMNEAZ� 

                SECRETARUL JUDE�ULUI, 
       MARIANA HURBEAN 

 
Alba Iulia, 31 ianuarie 2007 
Nr. 32                                                                                                 



                                                                                                                    Anexa la hot�rârea 
       nr. 32 din 31.01.2007 

 
Nr. 
crt. Tema proiectului Buget 

- lei - Perioada 

1 Consolidarea identitatilor culturale, salvarea, conservarea si 
promovarea valorilor materiale si spirituale din judetul Alba si 
transmiterea lor generatiei tinere 

50.000 2007 

2 Dezvoltarea activit��ii sportive pe plan jude�ean prin 
organizarea unor competitii sportive cu participare nationala 
si internationala in vederea realizarii activitatilor de marketing 
prin promovarea imaginii si a produselor turistice specifice 
judetului Alba, identificarea si promovarea tinerilor talentati 

90.000 2007 

 Total 140.000  
 


