
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului 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 și a competițiilor de copii și juniori, in anul 2014 

 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară la data de 30.01.2014; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului 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 și a competițiilor de copii și juniori; 

- raportul de specialitate comun nr. 910/2014 proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului 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 și a competițiilor de copii 

și juniori;  

-    Proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului 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 și a competițiilor de copii și juniori, in anul 2014 

 Văzând: 

      -      Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.4 – Cultură, tineret, ONG-uri și sport. 

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; 

- Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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 Acordul de asociere cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba pentru acordarea de 

sprijin financiar activităţilor din campionatul Ligii a IV-a, a celui judeţean și a competițiilor pentru copii și 

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; 

- Direcţiei Relaţii Publice şi Informatică; 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete; 

- Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba. 

 

PREȘEDINTE 

ION DUMITREL 

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                             MARIANA HURBEAN 

 

Alba Iulia, 30 ianuarie 2014 

Nr.15 
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Anexă  

la hotărârea nr. 15/30.01.2014 

 

ACORD DE ASOCIERE 

 

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, modificată şi completată. 

 

Articolul 2.  PĂRŢILE 

 

Asociaţia judeţeană de Fotbal Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. l Decembrie l918, nr. 3, tel.: 0258/812755, 

cod 510157, CIF 7967204, reprezentată prin Preşedinte - domnul Sorin CORPODEAN  

şi 

Judetul Alba, prin Consiliul judeţean Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Ion I. C. Brătianu, nr. l, tel. 0258-

813380, CUI 4562583, reprezentat prin Preşedinte - domnul Ion DUMITREL şi Director Executiv al 

Direcţiei Dezvoltare şi Bugete - domnul Marian-Florin AITAI. 

 

Articolul 3. SCOPUL 

 

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, 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 4. OBIECTIVE 

 

Acordul de asociere are următoarele obiective : 

- dezvoltarea şi promovarea practicării jocului de fotbal pe teritoriul judeţului Alba, sub toate 

formele sale şi fără niciun fel de discriminare, de către copii, juniori şi seniori; 

- organizarea şi sprijinirea activităţii fotbalistice; 

- promovarea fotbalului judeţean în competiţiile naţionale şi, după caz, internaţionale; 

- statornicirea unor legături constante cu FRF, ligile profesioniste, asociaţiile şi cluburile de fotbal, 

în cadrul unui sistem organizat; 

- elaborarea şi organizarea sistemului competiţional judeţean; 

- organizarea procesului de selecţie, formare şi pregătire a jucătorilor de fotbal în concordanţă cu 

evoluţia şi cerinţele de performanţă pe plan intern şi internaţional; 

- reprezentarea şi apărarea intereselor fotbalului din judeţul Alba, pe plan intern;  

- dezvoltarea bazei materiale de interes local destinată fotbalului; 

- asigurarea unei reprezentări marcante a fotbalului din judeţul Alba în competiţii sportive; 

- promovarea imaginii Consiliului Județean Alba și a AJF Alba. 

 

Articolul  5.  PROTECŢIA INFORMAŢIILOR 

 

Informaţiile primite în conformitate cu prevederile prezentului acord de asociere vor putea fi transmise unei 

terţe părţi numai cu aprobarea prealabilă a părţii furnizoare. 
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Articolul  6.  RESURSE FINANCIARE  

 

Consiliul judeţean Alba alocă Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba un sprijin financiar în valoare de     

300 000 lei.  

Sumele alocate pot fi utilizate pentru: 

- Organizarea şi desfăşurarea competiţiilor implementate de către AJF Alba (Liga a IV-a seniori și 

juniori A1, Liga a V-a seniori, Juniori C, D, E, F, G, Cupa Hagi – Danone, Campionatul 

Speranțelor, Cupa României (faza județeană), Supercupa (între campioana de Liga a IV-a seniori 

și câștigătoarea fazei județene de Cupa României), sau a altor noi evenimente fotbalistice, 

organizate sub formă de turneu: Cupa Cluburilor, Cupa Arbitrilor, Cupa Studenților, etc); 

- Susținerea acțiunilor de selecție pentru jucătorii juniori de perspectivă din județ (sau chiar de 

seniori care practică fotbalul amator) și participarea selecționatelor județene la acțiuni organizate 

de FRF (faze interjudețene sau fază națională); 

- Susținerea acțiunilor organizate conform programului de dezvoltare a fotbalului feminin din 

România, la toate evenimentele desfășurate pe plan județean (clasele I-IV, V-VIII și IX-XII) și la 

etapa interjudețeană, sau națională, între selecționatele județene de fotbal feminin; 

- Organizarea și desfășurarea competițiilor rezervate copiilor de la școlile cu program special din 

județ (probleme speciale), participanți la programul de responsabilitate socială: ” Vino în familia 

noastră; e mai mult decât fotbal!”; 

- Organizarea Campionatului Munților Apuseni – fotbal pe teren redus pentru zona rurală (ediția a 

V-a), în perioada iulie-august 2014; 

- Acordarea de premii echipelor clasate pe primele 3 locuri la finalul competițiilor și jucătorilor 

remarcați în fiecare competiție organizată de AJF Alba; 

- Desfăşurarea activităţilor comisiilor de lucru şi biroului executiv al Asociaţiei Judeţene de Fotbal 

Alba; 

- Promovarea imaginii AJF Alba și a partenerului principal CJ Alba, prin toate modalitățile care 

ne stau la îndemână (bannere afișate la acțiunile oficiale, echipament inscripționat cu CJ Alba 

folosit la jocurile oficiale, materiale promoționale, mediul virtual, etc). 

 

 

Articolul  7.    PLĂŢILE 

 

Partea asociată, Consiliul judeţean Alba, va efectua transferul sumei aprobate, în contul Asociaţiei 

Judeţene de Fotbal Alba, în tranşe, conform unui grafic de pregătire şi desfăşurare a acţiunilor stabilite 

de asociaţie. 

 

Articolul  9.  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  

 

/. Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba 

 Să organizeze competiţiile fotbalistice conform regulamentelor şi normelor FRF; 

 În toate acţiunile să promoveze tinerele talente; 

 Să ţină evidenţa distinctă a cheltuirii sumelor alocate din partea Consiliului judeţean Alba şi să prezinte 

situaţii justificative după fiecare tranşă acordată; 

 Să cheltuiască sumele primite numai conform destinaţiilor stabilite prin prezentul act de asociere; 

 Să respecte regulamentele şi normele FRF; 

 Să contribuie cu fonduri proprii sau atrase din alte surse la organizarea în condiţii optime a activităţii 

fotbalistice din judeţ; 

 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. 
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//. Consiliul judeţean Alba 

 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.  

 

Articolul 9.  DENUNŢARE 
 

Oricare din părţi poate notifica celeilalte denunţarea acordului de asociere. Acordul de asociere rămâne în 

vigoare pe o perioadă de 90 de zile de la data primirii de către una din părţi a notificării scrise prin care 

cealaltă parte informează despre denunţarea acestuia. 

Acordul de asociere nu poate fi denunţat înainte de finalizarea activităţilor pentru care s-au făcut deja 

cheltuieli, decât după despăgubirea celeilalte părţi pentru cheltuielile suportate. 

 

Articolul 10. 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 11.  MODIFICAREA SAU COMPLETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

 

Orice modificare a Acordului de asociere trebuie făcută prin act adiţional urmând aceeaşi procedură. 

 

Articolul 12. FORŢA MAJORĂ   

 

Forţa majoră exonerează de răspundere, cu condiţia ca aceasta să fie adusă la cunoştinţă în cel mai scurt timp, 

potrivit legii.    

 

Articolul 13. DURATA ACORDULUI 

 

    Prezentul Acord de asociere intră în vigoare de la data aprobării prin Hotărâre a Consiliului judeţean Alba şi expiră 

    la 31.12.2014. 

 

            Judetul Alba, prin  

Consiliul judeţean Alba              Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba 

         Preşedinte,                        Preşedinte, 

     Ion DUMITREL                          Sorin CORPODEAN  
        

             

 

     Director executiv, 

  Marian-Florin AITAI 

 

 

 

         Vizat CFP 

 

 

 

      Consilier juridic  
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