
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea finanțării programului sportiv „Performanţa la nivel înalt pentru 

sportivii olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Alba Iulia” al Clubului Sportiv Unirea Alba 

Iulia, aferente anului competiţional 2017 

 

         Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 19 octombrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării programului sportiv 

„Performanţa la nivel înalt pentru sportivii olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Alba Iulia” al 

Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, aferente anului competiţional 2017-2018; 

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

programului sportiv „Performanţa la nivel înalt pentru sportivii olimpici şi neolimpici de la CS 

Unirea Alba Iulia” al Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, aferente anului competiţional 2017-

2018;  

- raportul de specialitate nr. 18688 din 11 octombrie 2017, comun, al Direcţiei 

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

al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 636 din 27 septembrie 2017 a Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia înregistrată  

la registratura Consiliului Județean Alba cu  nr. 17644 din 28 septembrie 2017;  

- raportul nr. 18453/2017 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 naţionala 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 Unirea Alba Iulia. 

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 „Performanţa la nivel înalt pentru 

sportivii olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Alba Iulia” al Clubului Sportiv Unirea Alba 

Iulia, aferente anului competiţional 2017-2018, în sumă de 70368 lei, conform anexei – parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

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 

Unirea Alba Iulia, 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. 320 

Alba Iulia, 19 octombrie 2017      

http://www.cjalba.ro/


        

Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 320/19 octombrie 2017  
 

Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora, pentru programul sportiv  

„Performanţa la nivel înalt pentru sportivii olimpici şi neolimpici de la  

CS Unirea Alba Iulia” 

 

 

Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* 

Valoarea 

totală 

- LEI - 

Obiectiv/obiective 

Subprogramul 

Atletism  

Participanţi la activitatea de 

pregătire: 6 sportivi şi 3 antrenori 

Indemnizaţii  21.500 

Pregătire sportivă şi 

participare la Campionatele 

Naţionale, Mondiale şi 

calificare la Jocurile 

Olimpice Tokio 2020. 

Indemnizaţii sportive 

Premiere rezultate Participanţi: 4 sportivi şi 1 antrenor Premiere C.N. 20 km Marş şi C.N. juniori 

I din 2017 

7.000 

Cantonament pregătire Participanţi la activitate: 5 sportivi 

şi 1 antrenor 

Cazare 4.200 

Masă 5.880 

Vitaminizare şi susţinere 

după efort 

Participanţi: 6 sportivi Cheltuieli medicale (Vitamine şi 

susţinătoare de efort)  

5.000 

Total Subprogramul Atletism 43.580 

Subprogramul Box Participanţi la activitate: 4 sportivi 

şi 1 antrenor 

Cazare 1.750  

Pregătire sportivă şi 

participare la Campionatele 

Naţionale, Mondiale şi 

calificare la Jocurile 

Olimpice Tokio 2020. 

Cantonament pregătire Masă 2.450 

Vitaminizare şi susţinere 

după efort 

Participanţi: 6 sportivi Cheltuieli medicale(Vitamine şi 

susţinătoare de efort)  

2.000 

Total Subprogramul Box 6.200 

Subprogramul Haltere  

 

 

 

 

 

 

Pregătire sportivă şi 



Indemnizaţii sportive Participanţi la activitatea de 

pregătire: 3 sportivi şi 1 antrenor 

Indemnizaţii  5.600 participare la Campionatele 

Naţionale, Mondiale şi 

calificare la Jocurile 

Olimpice Tokio 2020. Premiere rezultate Participanţi: 2 sportivi şi 1 antrenor Premiere C.N. Juniori II 2.000 

Total Subprogramul Haltere 7.600 

Subprogramul Judo  

 

Participanţi la activitatea de 

pregătire: 4 sportivi 

 

 

Indemnizaţii  

 

 

5.600 

 

Pregătire sportivă şi 

participare la Campionatele 

Naţionale, Mondiale şi 

calificare la Jocurile 

Olimpice Tokio 2020. 

Indemnizaţii sportive 

Total Subprogramul Judo 5.600 

Subprogramul 

Powerlifting 

Participanţi la activitate: 2 sportivi Transport, cazare, diurnă externă, taxe 

participare 

7.388  

Participare la Campionatele 

Europene de Powerlifting la 

Malaga-Spania  Participare competiţie 

internaţională 

Total Subprogramul Powerlifting 7.388 

TOTAL PROGRAM 70.368  




