
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

   

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unei subvenţii Clubului Sportiv „Universitatea” Alba Iulia  

în vederea susţinerii activităţii competiţionale în anul 2016 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data de 17 martie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind acordarea unei subvenţii Clubului Sportiv „Universitatea” 

Alba Iulia în vederea susţinerii activităţii competiţionale în anul 2016; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unei subvenţii Clubului 

Sportiv „Universitatea” Alba Iulia în vederea susţinerii activităţii competiţionale în anul 2016; 

- raportul de specialitate comun al Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Informatică şi 

Direcţiei Dezvoltare şi Bugete nr. 4164/2016; 

-  solicitările  nr. 11/14 ianuarie 2016 și nr. 16/15 ianuarie 2016 ale Clubului Sportiv 

„Universitatea” Alba Iulia înregistrate la Consiliul județean Alba cu nr. 549/14 ianuarie 2016 și nr. 

640/15 ianuarie 2016; 

Luând în considerare: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare 

economică, bugete, strategii și al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-

uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 5 lit. a pct. 6 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 3 alin. 1, art. 18
1
 alin. 1 lit. b și art. 29 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și 

sportului, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 26 lit. b din Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea cluburilor 

sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 

aprobat prin Ordinul nr. 3696/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului; 

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

ulterioare;  

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă finanțarea din bugetul propriu al Județului Alba a Clubului Sportiv 

„Universitatea” Alba Iulia, persoană juridică înființată ca instituție publică, prin alocarea sumei 

totale de 325.000 lei pentru anul 2016, astfel: 300.000 lei în vederea susţinerea activităţii 

competiţionale la baschet și 25.000 lei la șah. 

Art. 2. Președintele Consiliului județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

informatică şi Direcţia de dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului județean 

Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba; Clubului Sportiv 

„Universitatea” Alba Iulia; Direcţiei Dezvoltare şi Bugete; Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi 

Informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

   

   PREŞEDINTE, 

        ION DUMITREL                              

Contrasemnează,                                                                                                             

SECRETARUL JUDEȚULUI, 

         VASILE BUMBU   
Înregistrat sub nr. 42 

Alba Iulia,  17 martie 2016 


