
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unei subvenţii Clubului Sportiv „Universitatea” Alba Iulia  

în vederea susţinerii activităţii competiţionale în anul 2014 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 30.01.2014; 

 Luând în dezbatere: 

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unei subvenţii Clubului 

Sportiv „Universitatea” Alba Iulia în vederea susţinerii activităţii competiţionale în anul 

2014; 

 Raportul de specialitate comun nr. 905/2014 la proiectul de hotărâre privind acordarea unei 

subvenţii Clubului Sportiv „Universitatea” Alba Iulia în vederea susţinerii activităţii 

competiţionale în anul 2014; 

 Proiectul de hotărâre privind acordarea unei subvenţii Clubului Sportiv „Universitatea” Alba 

Iulia în vederea susţinerii activităţii competiţionale în anul 2014. 

Văzând: 

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

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. 29 şi art. 71-(2), lit. „a” din Legea educaţiei-fizice şi sportului nr.69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

 Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și 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 

 
H O T Ă R Â R E: 

 

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 300.000 lei, reprezentând subvenţia acordată Clubului 

Sportiv „Universitatea” Alba Iulia în vederea susţinerea activităţii competiţionale în anul 2014. 

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; 

- Clubului Sportiv „Universitatea” Alba Iulia. 

 

PREŞEDINTE,  

ION DUMITREL 

                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                Mariana HURBEAN 

 

Alba Iulia, 30 ianuarie 2014 
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