
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea finanțării programului sportiv „Finanţare program sportiv - 

Baschet” al Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia, aferente anului competiţional 

2017-2018 

 

 

         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 „Finanţare 

program sportiv - Baschet” al Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia, aferente anului 

competiţional 2017-2018; 

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

programului sportiv „Finanţare program sportiv - Baschet” al Clubului Sportiv Universitatea din 

Alba Iulia, aferente anului competiţional 2017-2018;  

- raportul de specialitate nr. 18685 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. 82 din 6 septembrie 2017 a Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia 

înregistrată  la registratura Consiliului Județean Alba cu  nr. 16545 din 12 septembrie 2017;  

- raportul nr. 18451/2017 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 Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 265/2017, a cererii de finanţare depuse de 

către Clubul Sportiv Universitatea din 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 „Finanţare program sportiv - Baschet” al 

Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia, aferente anului competiţional 2017-2018, în sumă 

de 200.000 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 

Universitatea din 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. 321 

Alba Iulia, 19 octombrie 2017      

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 321/19 octombrie 2017  

 

Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora, pentru programul sportiv “Finanţare program sportiv - Baschet” 

 

 

Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* 

Valoarea 

totală 

- LEI - 

Obiectiv/obiecti

ve 

Participarea la meciurile 

de baschet feminin din 

cadrul Ligii Naţionale, 

Cupei României şi Ligii 

Europei Centrale 

Delegația sportivă (antrenori, 

sportive-baschetbaliste, staff 

tehnic, manager, Kinetoterapeut, 

preparator fizic) 

Cheltuieli de participare la 

competiţii(transport echipă baschet 

competiţii interne şi internaţionale, 

cazare+masă deplasări echipă baschet) 

45.000  

- Accederea în 

playoff-ul Ligii 

Naţionale de 

Baschet Feminin; 

 

 

Remunerațiile 

participanţilor.  

Antrenori, sportivi, staff tehnic, 

kinetoterapeut, preparator fizic 

Indemnizaţii şi prime sportivi, antrenori 

şi staff tehnic, kinetoterapeut, preparator 

fizic; Plată bareme de arbitraj(arbitrii, 

comisari, oficiali/delegaţi masa de 

arbitraj), Delegaţii arbitrii/comisari. 

115.000  

 

- Accederea în 

Final Four-ul 

Cupei României 

de Baschet 

Feminin; 

 

 

 

 

- Accederea în 

Final Four-ul 

Ligii Europei 

Centrale la 

Baschet Feminin. 

 

 Alte cheltuieli provenite din 

contracte(transport sportive, 

antrenori din ţară sau străinătate 

dus-întors auto/avion; taxe acte 

obţinere permis de şedere pe 

teritoriul ţării pentru perioada 

contractuală; asigurare medicală 

   



sportivi+antrenor) 

Asigurarea  condițiilor de 

participare la competiții 

Antrenori, sportivi , staff tehnic, 

kinetoterapeut, preparator fizic, 

oficiali, etc. 

Cheltuieli cu bunuri si servicii: 

 

Achiziţionarea de echipamente şi 

materiale sportive, medicamentaţie, 

recuperare medicală 

Taxe înscriere şi participare în Liga 

Naţională de Baschet Feminin, Cupa 

României de Baschet Feminis şi Liga 

Europei Centrale la Baschet Feminin 

Servicii de consultanţă în domeniul 

sportive 

40.000  

TOTAL  200.000  

 

 




