
ROMÂNIA 
JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN 
 
 

HOT�RÂRE 
privind aprobarea Acordului de asociere  cu Asocia�ia Jude�ean� de Fotbal Alba pentru 

acordarea de sprijin financiar activit��ilor din campionatul Ligii a IV-a �i a celui jude�ean 
 

Consiliul jude�ean Alba întrunit în �edin�a ordinar� la data de 31 iulie 2007; 
Luând în dezbatere: 
- expunerea de motive la proiectul de hot�râre privind aprobarea Acordului de asociere cu 

Asocia�ia Jude�ean� de Fotbal Alba pentru acordarea de sprijin financiar activit��ilor 
campionatul Ligii a IV-a �i a celui jude�ean; 

- raportul nr.  7911 din 03.07.2007 al Direc�iei rela�ii publice �i informatic� privind 
aprobarea Acordului de asociere cu Asocia�ia Jude�ean� de Fotbal Alba pentru acordarea 
de sprijin financiar activit��ilor campionatul Ligii a IV-a �i a celui jude�ean. 

Vazand: 
-avizul favorabil al Comisiei de specilitate nr.1 – „Economica si administrarea domeniului 
public si privat” si al Comisiei de specilitate nr. 4 – „Cultura, culte, invatamant, sport si 
turism”; 
Având în vedere prevederile: 
- articolului nr. 91 – (5), lit. „a”, pct.6 �i (6), lit. „a” din Legea administra�iei publice 

locale nr. 215/2001, republicat�; 
- articolului nr. 3 – (1) �i Cap. IV, art. 34 din Legea educa�iei fizice �i sportului nr. 

69/2000, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
În temeiul art. 97 – (1) �i art. 115 – (1) lit. „c” din Legea administra�iei publice locale nr. 

215/2001, republicat�, adopt� prezenta 
 

HOT�RÂRE 
 

Art. unic. Se aprob� Acordul de asociere cu Asocia�ia Jude�ean� de Fotbal Alba pentru 
acordarea de sprijin financiar activit��ilor campionatul Ligii a IV-a �i a celui jude�ean, potrivit 
anexei, parte integranta a prezentei hot�râri. 

 
Prezenta hot�râre se public� în Monitorul Oficial al jude�ului Alba �i se comunic�: 
- Institu�iei Prefectului -  jude�ul Alba; 
- Asocia�iei Jude�ene de Fotbal Alba; 
- Direc�iei juridic� �i cancelarie; 
- Direc�iei dezvoltare �i bugete; 
- Direc�iei rela�ii publice �i cancelarie. 
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