
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă din bugetul local  

al Județului Alba a activităților nonprofit de interes județean, aferent anului 2017   
 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 14 aprilie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă din 

bugetul local al Județului Alba a activităților nonprofit de interes județean, aferent anului 2017; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual de 

finanțare nerambursabilă din bugetul local al Județului Alba a activităților nonprofit de interes 

județean, aferent anului 2017; 

- raportul de specialitate comun nr. 5743/29 martie 2017 comun, al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 107/2017 privind 

aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor 

interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, 

ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 130/2006 al Agenției Naționale pentru Sport privind finanţarea 

nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor 

pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, 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 următoarea  

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 500000 lei din bugetul local al Judeţului Alba pentru 

implementarea Programului anual de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Județului Alba a  

activităților nonprofit de interes județean, aferent anului 2017.  

Art. 2. Se aprobă Programul anual de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Județului 

Alba a  activităților nonprofit de interes județean, aferent anului 2017, conform anexei -  parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridică și relații 

publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.               

                             CONTRASEMNEAZĂ 

          PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

               Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

Nr. 123 

Alba Iulia, 14 aprilie 2017  

http://www.cjalba.ro/


 

                 Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 123 /14 aprilie 2017 
 

 

 

 

Programul anual de finanțare nerambursabilă din bugetul județului Alba 

 a activităților nonprofit de interes județean, aferent anului 2017 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Domeniul de 

activitate finanțat 
Beneficiari eligibili 

Suma 

( lei ) 

Nr. 

sesiuni de 

selecție 

1 Domeniul „Sportul 

de performanță” 

persoane juridice fără scop patrimonial 

– structuri sportive de drept privat 

constituite conform legii  

400.000,00 1 

2 Domeniul „Sportul 

pentru toţi” 

persoane juridice fără scop patrimonial 

– asociații şi fundaţii constituite potrivit 

legii care desfăşoară acţiuni sau 

programe în folosul comunității din 

județul Alba  

100.000,00 1 

TOTAL 500.000,00  

 

 

 

 

                   

                                      CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,                           SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

            Ion  DUMITREL                                    Vasile BUMBU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


