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HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea finanțării Programului sportiv „ALBA - cel mai cunoscut județ în 

voleiul feminin românesc. BLAJ - primul și unicul oraș din Transilvania campion în voleiul 

feminin românesc” al Clubului Sportiv Municipal Volei Alba Blaj,  

aferent anului competiţional 2017-2018 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 8 septembrie 

2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării Programului sportiv „ALBA- cel 

mai cunoscut județ în voleiul feminin românesc. BLAJ - primul și unicul oraș din Transilvania 

campion în voleiul feminin românesc” al Clubului Sportiv Municipal Volei Alba Blaj, aferent 

anului competiţional 2017-2018; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării 

Programului sportiv „ALBA- cel mai cunoscut județ în voleiul feminin românesc. BLAJ - primul 

și unicul oraș din Transilvania campion în voleiul feminin românesc” al Clubului Sportiv 

Municipal Volei Alba Blaj, aferent anului competiţional 2017-2018;  

- raportul de specialitate nr. 16007 din 4 septembrie 2017, comun, al Direcţiei 

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

al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 573 din 30 august 2017 a Clubului Sportiv Municipal Volei Alba-Blaj 

înregistrată  la registratura Consiliului Judetean Alba cu  nr. 15764 din 30 august 2017;  

- raportul nr. 15924/2017 al Comisiei de verificare a documentaţiilor de finanţare depuse 

de către solicitanţi în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 265/2017, privind 

eligibilitatea, completitudinea şi încadrarea cheltuielilor în legislaţia naţională în vigoare şi în 

Regulamentul privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a programelor sportive, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 265/2017, a cererii de finanţare depuse de 

către Clubul Sportiv Municipal Volei Alba-Blaj. 

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, cu completările şi modificările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 265/2017 pentru aprobarea Regulamentului 

privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive și a contractului - 

cadru încheiat cu beneficiarii finanțării; 

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

ulterioare;  

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

 - H.G. nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a 

dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 



 - H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, 

cu modificările și 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 finanțarea Programului sportiv „ALBA - cel mai cunoscut județ în 

voleiul feminin românesc. BLAJ - primul și unicul oraș din Transilvania campion în voleiul 

feminin românesc” al Clubului Sportiv Municipal Volei Alba Blaj, aferent anului competiţional 

2017-2018, în sumă de 2.000.000 lei, conform anexei  la prezenta hotărâre. 

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, Clubului Sportiv 

Municipal Volei Alba-Blaj, Direcției juridice 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. 277 

Cugir, 8 septembrie 2017       

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr.277/08.09.2017 

 

Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora, pentru programul sportiv  “ALBA – Cel mai cunoscut județ în voleiul feminin românesc! BLAJ – Primul 

și Unicul oraș din Transilvania- Campion în voleiul feminin românesc!” 

 

Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* 

Valoarea 

totală 

- LEI - 

Obiectiv/obiective 

Participarea la meciurile 

din Campionatul National 

al României            Divizia 

A1,            Cupa 

României,  Cupele 

Europene, alte competiții. 

Delegația sportivă (sportivi, 

antrenor principal, antrenor 

secund,preparator fizic, 

statistician, maseur-

kinetoterapeut, delegați oficiali ai 

clubului), arbitrii principali și 

auxiliari, delegați oficiali numiți 

de federațiile de specialitate, 

personal auxiliar,medici, asistenți 

medicali, asistența medicală de 

specialitate, ISU, Jandarmerie, 

Poliție etc. 

Indemnizații arbitrii principali și 

auxiliari, delegați oficiali, medici, 

asistenți medicali, personal auxiliar 

  25.500 - Apărarea titlului de 

Campioană a 

României sau cel 

puțin clasarea  în 

primele 3 echipe în 

Campionatul 

României ; 

 

- Apărarea titlului de 

câștigătoare a   Cupei  

României sau cel 

puțin participarea in 

turneul final IV; 

 

- Asigurarea 

Cheltuieli de participare la competiții 

(masa,cazare,transport delegație sportivă, 

arbitrii principali și auxiliari, delegați 

oficiali, delegați oficiali ai 

clubului,medici,asistenți medicali, 

personal auxiliar) 

191.250 

Cheltuieli cu bunuri și servicii pentru 

participare la competiții (alimentație 

efort, asigurări medicale, vize,servicii 

închiriere baze sportive, aparatura și 

spații de conferințe, refacere după efort, 

servicii ambulanță) 

42.500 

Remunerații ale Sportivi, antrenori (antrenor Cheltuieli aferente remunerațiilor potrivit 1.172.500 



 

participanților la 

activitatea sportivă și alte 

obligații prevăzute în 

contractele de activitate 

sportivă.  

principal, antrenor secund, 

preparator fizic, statistician), 

maseur- kinetoterapeut,medici, 

asistenți medicali etc. 

contractelor de activitate sportivă  participării în cupele 

europene sezonul 

2018-2019  cat și  

clasarea în primele 16 

echipe din Europa în 

Liga Campionilor in 

sezonul 2017-2018 

 

 

 

Alte cheltuieli provenite din contractele 

de activitate sportiva  (transport un drum 

dus întors cu auto și/sau  avion pentru 

sportivi și antrenori la venirea și plecarea 

la/de la lotul echipei, masă caldă-un 

prânz zilnic) 

20.000 

 

 

Asigurarea  condițiilor de 

participare la competițiile 

naționale și internaționale 

Sportivi,antrenori,oficiali ai 

clubului,maseuri, kinetoterapeuți, 

asistența medicală, etc. 

 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 

-Echipament sportiv de pregătire și 

competiție, materiale sportive și 

publicitare, traduceri, medicamente , 

vitamine, susținătoare de efort, materiale 

sanitare ,unguente,asistenta și investigații 

medicale. 

-Taxe înscriere FRV și CEV în 

competițiile interne și internaționale, taxe 

legitimare sportivi, alte taxe prevăzute în 

regulamentele FRV și ale organismelor 

internaționale. 

-Servicii de consultanță în domeniul 

sportiv 

548.250 

TOTAL 2.000.000 


