
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Acordul de asociere al județului Alba, prin  

Consiliul județean Alba, cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba pentru  
realizarea activităţilor din campionatul Ligii a IV-a,  
a celui judeţean şi a competiţiilor de copii şi juniori 

 
Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară la data de 26.07.2012; 
Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la 
Acordul de asociere al județului Alba, prin Consiliul județean Alba, cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal 
Alba pentru realizarea activităţilor din campionatul Ligii a IV-a, a celui judeţean şi a competiţiilor de 
copii şi juniori; 

- raportul de specialitate nr. 8751 din 13.07.2012 al Direcţiei relaţii publice şi informatică 
privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Acordul de asociere al județului Alba, prin Consiliul 
județean Alba, cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba pentru realizarea activităţilor din campionatul 
Ligii a IV-a, a celui judeţean şi a competiţiilor de copii şi juniori; 
Având în vedere prevederile: 

- art. nr. 91 – (5), lit. „a”, pct.6 şi aliniatul (6), lit. „a” din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. nr. 3 – (1) şi art. 34 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia dezvoltare economica, 
bugete, strategii; 

În temeiul art. 97 – (1) şi art. 115 – (1) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă Actul adiţional nr.1 la Acordul de asociere al județului Alba, prin Consiliul 
județean Alba, cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba pentru acordarea de sprijin financiar activităţilor 
din campionatul Ligii a IV-a, a celui judeţean şi a competiţiilor de copii şi juniori, potrivit anexei, parte 
integranta a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului judeţean Alba, Ion Dumitrel, prin Direcţia Relaţii Publice şi 
Informatică şi Direcţia Dezvoltare şi 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; 
- Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba; 
- Direcţiei relaţii publice şi informatică şi Direcţiei dezvoltare şi bugete . 

 
PREŞEDINTE,  

    ION DUMITREL 
                                                                                         
                   Contrasemnează, 

                    SECRETARUL JUDEŢULUI,                                   
         Mariana HURBEAN 

Alba Iulia, 26.07.2012 
Nr. 121 



          ANEXĂ la Hotărârea  
         nr. 121/26.07.2012 

ACT ADIŢIONAL NR. 1 
LA  ACORDUL  DE ASOCIERE  

 - anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 4/26.01.2012 - 
 

Încheiat între: 
Asociaţia judeţeană de Fotbal Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. l Decembrie l918, nr. 3, tel.: 0258/812755, cod 
510157, reprezentată prin Preşedinte - domnul Sorin CORPODEAN  
şi 
Consiliul judeţean Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Ion I. C. Brătianu, nr. l, tel. 0258-813380, cod financiar 
4562583, reprezentat prin Preşedinte- domnul Ion DUMITREL şi Director Executiv al Direcţiei Dezvoltare şi 
Bugete - domnul Marian-Florin AITAI. 
 

I. Părţile, de comun acord, convin asupra modificării şi completării Acordului de Asociere, după cum 
urmează: 

 
Articolul 3.  SCOPUL 
 Se completează astfel: Acordul de asociere se încheie în scopul susţinerii Asociaţiei judeţene de Fotbal Alba, 
de către Consiliul judeţean Alba, pentru realizarea activităţilor din Campionatul Ligii a IV-a, a celui judeţean şi a 
competiţiilor  de copii şi juniori,  retur şi tur,  având ca obiectiv principal dezvoltarea şi promovarea fotbalului în 
judeţul Alba, prin angrenarea unui număr cât mai mare de tineri care să participe, în mod organizat, la activităţi în 
domeniu, atât la nivel judeţean, cât şi naţional. 

 
Articolul  6.  RESURSE FINANCIARE  

Sprijinul financiar alocat de către Consiliul judeţean Alba, Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, se suplimentează cu 
suma de 200.000 lei. 

Sumele alocate pot fi utilizate pentru: 
• Organizarea şi desfăşurarea competiţiilor din perioada turului - sezonul 2012-2013; 
• Desfăşurarea activităţilor comisiilor de lucru şi biroului executiv al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba; 
• Organizarea Campionatului Munţilor Apuseni – fotbal amatori pe teren redus, pentru zona rurală; 
• Susţinerea selecţionatei judeţene de juniori; 
• Acordarea de premii echipelor clasate pe primele locuri şi jucătorilor remarcaţi  (golgeter, trofeul fairplay etc.) 
 

 
II. Celelalte clauze ale Acordului de asociere rămân în continuare neschimbate. 

Consiliul judeţean Alba            Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba 
            Preşedinte,            Preşedinte, 
      Ion DUMITREL              Sorin CORPODEAN 
 
 
 
       Director executiv, 
  Marian-Florin AITAI 
 
 
 
          Vizat CFP, 
 
 
      Consilier juridic
 


	Alba Iulia, 26.07.2012

