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  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea renunţării Consiliului Judeţean Alba  

la calitatea de membru al Asociaţiei „Fotbal Club Unirea 1924”  

 

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

           Luând în dezbatere :  

          - proiectul de hotărâre privind aprobarea renunţării Consiliului Judeţean Alba la calitatea 

de membru al Asociaţiei „ Fotbal Club Unirea 1924”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea renunţării Consiliului 

Judeţean Alba la calitatea de membru al Asociaţiei „ Fotbal Club Unirea 1924”; 

          - raportul de specialitate nr. 13289/19 iulie 2017 comun, al Direcției juridică şi relaţii 

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

Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile art. 13 lit. c din Statutul Asociaţiei „Fotbal Club 

Unirea 1924”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 180/25 august 2005 

privind participarea Consiliului Judeţean Alba la constituirea Asociaţiei „Fotbal Club Unirea 

1924”, în calitate de membru fondator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 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: 

- art. 91 alin. 6 lit. c din Legea  nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

  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 renunţarea Consiliului Judeţean Alba la calitatea de membru al Asociaţiei 

„Fotbal Club Unirea 1924”, calitate dobândită conform Statutului asociaţiei, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 180/25 august 2005 privind participarea Consiliului 

Judeţean Alba la constituirea Asociaţiei „Fotbal Club Unirea 1924”, în calitate de membru 

fondator .  

         Art. 2. Se împuternicește domnul Dumitru Fulea – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 

Alba să aducă la cunoștința Consiliului Director al Asociaţiei „Fotbal Club Unirea 1924” 

prezenta hotărâre. 

         Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba, 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, Asociaţiei „Fotbal Club Unirea 1924”, Direcției juridică și 

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

aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
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