
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea unui amendament la Protocolul de colaborare  între Județul Alba, 

prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, încheiat în baza 

Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 97/16 martie 2017, în vederea organizării 

activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi şi fete), 

„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” 

(primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete) 

 

 

           Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 6 iunie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unui amendament la Protocolul de 

colaborare  între Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Alba, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 97/16 martie 2017, în vederea 

organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi şi 

fete), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” 

(primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete); 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unui amendament 

la Protocolul de colaborare  între Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Alba, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 97/16 martie 

2017, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de 

baschet” (liceu băieţi şi fete), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa 

școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete); 

- raportul de specialitate nr. 9922/29 mai 2017 comun, al Direcției gestionarea 

patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

Luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 97/16 martie 2017 privind aprobarea încheierii 

Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul 

județean de baschet” (liceu băieţi şi fete), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) 

şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete); 

- notificarea nr. 9538/23 mai 2017 a Consiliului Județean Alba adresată Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Alba privind modificarea Protocolului de colaborare nr. 4927/20 martie 2017, 

respectiv nr. 1766/ 22 martie2017; 

- acceptul nr. 2381/25 mai 2017 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, privind 

modificarea Protocolului de colaborare nr. 4927/20 martie 2017, respectiv nr. 1766/22 martie 

2017; 

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

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, 

cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea 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. 1/ 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5530/2011 

privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor 

şcolare; 

 - Strategiei de dezvoltare a sportului în România - perioada 2016 – 2032; 



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 un amendament la Protocolul de colaborare nr. 4927/20 martie 2017, 

respectiv nr. 1766/ 22 martie2017, între Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba și 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

97/16 martie 2017, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul 

județean de baschet” (liceu băieţi şi fete), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi 

„Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete), în sensul 

completării art. 5 alin. 1 din acest protocol - Obligaţiile părţilor – Judeţul Alba, prin Consiliul 

Judeţean Alba, acesta urmând să aibă următorul conținut 

„ARTICOLUL 5 - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

     (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba,  

 să suporte, în limita bugetului alocat:  

o cheltuielile legate de realizarea diplomelor și achiziționarea cupelor aferente 

festivității de premiere, precum și a cheltuielilor cu achiziționarea premiilor, pentru ramurile 

sportive volei şi baschet; 

o cheltuielile legate de realizarea diplomelor și achiziționarea cupelor aferente 

festivității de premiere,  precum și a cheltuielilor cu achiziționarea premiilor, pentru ramura 

sportivă fotbal; 

o cheltuieli cu transportul participanţilor la activităţile desfăşurate pentru ramurile 

sportive volei şi baschet. 

 să asigure promovarea activităților în mass media și pe site-ul propriu; 

 să asigure, prin responsabilul de proiect, sprijinul de specialitate în organizarea și 

derularea festivității de premiere; 

Din partea Consiliului Judeţean Alba persoana responsabilă de derularea activităţilor din 

cadrul proiectelor ce fac obiectul prezentului protocol este domnul Cristian Dumitraş - consilier 

superior în cadrul Direcției gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport şi 

învăţământ, nr. de tel. 0761 331.365, e-mail: cristian.dumitras@cjalba.ro”. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului 

Şcolar Alba, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

              CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 
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