
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea contractului pentru finanţarea unor programe ale Federatiei Române de Powerlifting  

 
 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 23.08.2012; 
 Luând în dezbatere: 

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unei subvenţii 
Federatiei Române de Powerlifting în vederea susţinerii activităţii sportive de 
performanță; 

• Raportul de specialitate al Direcţiei Relaţii Publice şi Informatică, nr. 
10107/13.08.2012 la proiectul de hotărâre privind acordarea unei subvenţii Federatiei 
Române de Powerlifting în vederea susţinerii activităţii sportive de performantă; 

Având în vedere prevederile: 
• art. 91-(5), lit.”a”, pct. 6, şi (6), lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
• art. 3-(1), art. 35 şi art. 71-(1), lit.„a” din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 

69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii privind 
finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – Comisia dezvoltare economică, 
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 

 
H O T Ă R Â R E: 

 
Art. 1. Se aprobă contractul încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Federaţia Română de 

Powerlifting pentru finanţarea unor programe sportive ale Federației Române de Powerlifting, cu sediul 
în Alba Iulia, jud. Alba, 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; 
- Federatiei Române de Powerlifting; 
- Direcţiei relaţii publice şi informatică şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul Consiliului 

Judeţean Alba. 
 
                      PRESEDINTE,   
                     ION DUMITREL                                                     CONTRASEMNEAZA 
                                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 
           Mariana Hurbean 
 
 
 
 
 
 
Nr. 141                                                                                              
Alba Iulia, 23.08.2012 
 



 
Anexă  

la hotărârea nr.  141/23.08.2012  
 

CONTRACT DE FINANŢARE 
 Nr.  10599/24.08.2012 

 
 

Articolul 1. TEMEI LEGAL  
  
 Art. 91-(5), lit. „a”, pct.6 şi (6), lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
 Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 
  
Articolul 2. PĂRŢILE  

 
Judetul Alba prin 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, denumit în continuare FINANŢATOR, pe de-o 
parte, 
 

şi  
 

Federatia Română de Powerlifting, cu sediul în Alba Iulia, str. Gladiolelor, nr. 19, bl. G1 CD, sc. D, 
ap. 30, jud. Alba, reprezentată prin Preşedinte - domnul Ioan FRATILA, denumită în continuare BENEFICIAR, 
pe de altă parte, 

 
Articolul 3. OBIECTUL SI VALOAREA CONTRACTULUI 

 
Obiectul prezentului contract îl constituie finantarea de catre Finanţator a unor programe sportive ale 

Beneficiarului. 
 
Articolul 4. RESURSE FINANCIARE  

 
Judetul Alba prin Consiliul Judeţean Alba alocă Federatiei Română de Powerlifting,  un sprijin 

financiar în valoare de 10.000 lei.  
Sumele alocate pot fi utilizate pentru finantarea urmatoarelor programe:  

• Organizarea Campionatului National Seniori; 
• Organizarea Cupei României; 
• Campionatul Judetean Alba; 
• Participare la Campionatul European de Powerlifting seniori, Italia 
• Participare la Campionatul Mondial de Powelifting, juniori, Polonia 
 

               Natura cheltuielilor defalcata pe fiecare program in parte cuprinde cheltuieli legate de: 
• taxe de inscriere la competitii; 
• transport intern si extern; 
• cazari; 
• diurne interne si externe; 
• bareme de arbitraj pentru competitiile interne 

 
 
Articolul 5. PLĂŢILE  

 
Partea asociată, Judetul Alba prin Consiliul judeţean Alba, va efectua transferul sumei aprobate, în 

contul Federatiei Române de Powerlifting, în tranşe, conform unui grafic de pregătire şi desfăşurare a acţiunilor 
stabilite de asociaţie.  

 
 

Articolul 6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  
 
Judetul Alba prin Consiliul judeţean Alba are următoarele drepturi şi obligaţii: 

• Să evalueze şi să stabilească categoriile de cheltuieli pe care le finanţează;  
• Să verifice modul în care au fost cheltuite sumele alocate;  
• Să susţină acţiunile propuse cu respectarea reglementărilor legale în vigoare şi în limitele surselor 

financiare disponibile.  



 
Federatia Română de Powerlifting are următoarele drepturi şi obligaţii: 

• Să cheltuiască sumele primite numai conform destinaţiilor stabilite prin prezentul contract în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

• Să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind modul de 
utilizare a fondurilor prevăzute la art. 4; 

• Să prezinte situaţii justificative după fiecare tranşă acordată; 
• Să promoveze imaginea Consiliului judeţean Alba în toate acţiunile pe care le organizează; 
• Să desemneze o persoană de contact în relaţia permanentă cu Consiliul judeţean Alba.  
• să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei şi dopajului în cadrul acţiunilor finanţate potrivit prezentului contract; 
 
Articolul 7 DENUNŢARE  
 

Oricare din părţi poate notifica celeilalte denunţarea contractului. Contractul rămâne în vigoare pe o 
perioadă de 30 de zile de la data primirii de către una din părţi a notificării scrise prin care cealaltă parte 
informează despre denunţarea acestuia.  

Contractul nu poate fi denunţat înainte de finalizarea activităţilor pentru care s-au făcut deja cheltuieli, 
decât după despăgubirea celeilalte părţi pentru cheltuielile suportate.  
 
Articolul 8. CONFLICTUL DE INTERESE  
 

Părţile se obligă să  ia toate măsurile de precauţie necesare pentru a evita orice conflict de interese şi va 
trebui să informeze partea asociată despre apariţia unui asemenea conflict.  
 
Articolul 9. MODIFICAREA SAU COMPLETAREA CONTRACTULUI  
 

Orice modificare a Contractului trebuie făcută prin act adiţional urmând aceeaşi procedură.  
 
Articolul 10. FORŢA MAJORĂ 
 

Forţa majoră exonerează de răspundere, cu condiţia ca aceasta să fie adusă la cunoştinţă în cel mai scurt 
timp, potrivit legii.  
 
Articolul 11. DURATA CONTRACTULUI  
 

Prezentul Contract intră în vigoare de la data aprobării prin Hotărâre a Consiliului judeţean Alba şi 
expiră la 31.12.2012.  
 
 

      Judetul Alba prin                                             Federatia Română de Powerlifting 
 Consiliul judeţean Alba     

                      Preşedinte,                                                                              Preşedinte,  
                  Ion DUMITREL                                                                      Ioan FRATILA  
 
 
                  Director executiv,  
                 Marian-Florin AITAI 
 
 
                   Vizat CFP  
 
 
                Consilier juridic 
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