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HOTĂRÂRE 

cu privire la alocarea sumei de 20000 lei pentru finanțarea nerambursabilă  

din bugetul local al Judeţului Alba, Asociaţiei Judeţene „Sportul pentru toţi” Alba, 

în vederea implementării Proiectului „Perspective sportive 2017 Alba” 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 27 iulie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la alocarea sumei de 20000 lei pentru finanţarea 

nerambursabilă din bugetul local al Judeţului Alba, Asociaţiei Judeţene „Sportul pentru toţi” 

Alba, în vederea implementării Proiectului „Perspective sportive 2017 Alba”;  

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la alocarea sumei de 20000 lei 

pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul local al Judeţului Alba, Asociaţiei Judeţene 

„Sportul pentru toţi” Alba, în vederea implementării Proiectului „Perspective sportive 2017 

Alba”;  

- raportul de specialitate nr. 13195/18 iulie 2017 comun, al Direcţiei gestionarea 

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

Consiliului Județean Alba; 

-  procesul - verbal al şedinţei de evaluare și selecție a ofertelor nr. 12501 din 6 iulie 

2017, încheiat de Comisia de evaluare și selecție pentru atribuirea contractelor de finanțare 

nerambursabilă în cadrul Programului anual 2017 – domeniul „Sport” al Consiliului Județean 

Alba, numită prin Dispoziția Președintelui Cosiliului JudețeanJ Alba nr. 345 din 26 iunie 2017. 

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; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 123/2017 privind aprobarea Programului 

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

de interes județean, aferent anului 2017; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 156/2017 pentru aprobarea Regulamentului 

privind acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Judeţului Alba pentru 

activităţi non-profit de interes judeţean – domeniul Sport; 

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; 

 - O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 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  

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

Art. 1. Se alocă suma de 20000 lei pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul local al 

Judeţului Alba, Asociaţiei Judeţene „Sportul pentru toţi” Alba, în vederea implementării 

Proiectului „Perspective sportive 2017 Alba”  

Art. 2. 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. 3. 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, Asociaţiei 

Judeţene „Sportul pentru toţi” 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. 241 

Alba Iulia, 27 iulie 2017 

http://www.cjalba.ro/

