
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 

 
HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a  
programului sportiv „Susţinerea performanţei la nivel înalt pentru sportivii olimpici şi 

neolimpici de la CS Unirea Ala Iulia în anul 2020” al Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, 
aferent anului competiţional 2020  

 
        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 12 octombrie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
            - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a programului 
sportiv „Susţinerea performanţei la nivel înalt pentru sportivii olimpici şi neolimpici de la CS 
Unirea Ala Iulia în anul 2020” al Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, aferent anului 
competiţional 2020; 
            - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării 
nerambursabile a programului sportiv „Susţinerea performanţei la nivel înalt pentru sportivii 
olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Ala Iulia în anul 2020” al Clubului Sportiv Unirea Alba 
Iulia, aferent anului competiţional 2020; 
           - raportul de specialitate nr. 21412/25 septembrie 2020 al Direcţiei gestionarea 
patrimoniului, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi al Direcţiei juridică şi administraţie publică, din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând: 
- cererea de finanțare nr. 404/23 septembrie 2020 depusă de către Clubul Sportiv Unirea 

Alba Iulia înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 21206/23 septembrie 2020; 
Luând în considerare prevederile:  
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 265/24 august 2017 pentru aprobarea 

Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive și 
a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 117/26 aprilie 2018 pentru modificarea şi 
completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a 
programelor sportive și a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 208/17 septembrie 2020 pentru  modificarea 
şi completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a 
programelor sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 265/24 august 2017, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45/14 februarie 2020 privind aprobarea 
bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor 
externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ținând cont de raportul nr. 21278/24 septembrie 2020 întocmit de către Comisia de 
verificare a documentaţiei de finanţare depusă de către Clubul Sportiv unirea Alba Iulia, privind 
eligibilitatea, completitudinea şi încadrarea cheltuielilor aferente cererii de finanţare în legislaţia 
naţionala în vigoare şi în Regulamentul privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a 
programelor sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 117/2018, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
           Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, 
ONG-uri și sport; 
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Având în vedere prevederile: 
- O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 - Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 -  Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației 
publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

- Legii nr. 115/2020 privind aprobarea O.U.G. nr. 50/2020 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2020; 

- 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. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
adoptă următoarea 

H O T Ă R Â R E 
 

 
Art. 1. (1) Se aprobă finanțarea Programului sportiv „Susţinerea performanţei la nivel 

înalt pentru sportivii olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Ala Iulia în anul 2020” al 
Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, aferent anului competiţional 2020, în sumă de 126.230 
lei, pe categorii de cheltuieli, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

   (2) Suma va fi decontată până la data de 01.12.2020. 
Art. 2. Transferul sumelor către beneficiarul finanțării se va efectua conform creditelor 

bugetare aprobate în bugetul local al UAT - Judeţul Alba cu această destinație și în strictă 
corelare cu gradul de încasare a veniturilor proprii la  bugetul local al Judeţului Alba şi în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art. 3. Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra derulării activităţilor 
finanţate din fonduri publice aferente programului sportiv menţionat. 
 Art. 4. 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. 5. Prin intermediul secretarului general al 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 juridică și administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului 
şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba. 
 
                                               CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
Nr. 219 
Alba Iulia, 12 octombrie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. a, 
art. 139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot:0 



 
 

Anexa la Hotărârea  
Consiliului Județean Alba nr. 219 din 12 octombrie 2020  

 
Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora, pentru programul sportiv 

„Susţinerea performanţei la nivel înalt pentru sportivii olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Ala Iulia în anul 2020”  
al Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, aferent anului competiţional 2020 

 

Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* 
Valoarea 

totală 
- LEI - 

Obiectiv/obiective 

1.Subprogramul ATLETISM: 
- pregătire sportivă şi recompense 
sportivi şi antrenori pentru rezultatele 
obţinute la competiţiile sportive 
- participarea la activitatea de pregătire 
CAMPIONATELE NAŢIONALE 
- plata contractelor de activitate sportivă 
- achiziţionarea de vitamine, susţinătoare 
de efort, medicamente, materiale 
sanitare, produse de refacere şi 
recuperare  

Sportivi și antrenori 
 
 
  

- Indemnizaţii şi premii sportivi 
legitimaţi şi antrenori 
 

20.000,00 - 2 medalii de Aur la 
Campionatele Naţionale de 
seniori 
- Convocare la Loturile naţionale 
şi calificări la întrecerile 
naţionale viitoare 

- plata contractelor de activitate 
sportivă încheiate 
 

12.000,00 

- cheltuieli transport, cazare, masă 2.000,00 

Total Subprogram ATLETISM 34.000,00 

2. Subprogramul BOX: 
- pregătire sportivă şi recompense 
sportivi şi antrenori pentru rezultatele 
obţinute la competiţiile sportive 
- plata contractelor de activitate sportivă 

 Sportivi  și antrenori - Indemnizaţii şi premii sportivi 
legitimaţi şi antrenori 

3.230,00 - obţinerea de medalii la 
Campionatele Naţionale de 
seniori şi juniori 
- Convocare la Loturile naţionale 
şi calificări la întrecerile 
naţionale viitoare 

- plata contractelor de activitate 
sportivă încheiate 

10.000,00 

Total Subprogram BOX 13.230,00 

3. Subprogramul HALTERE: 
- pregătire sportivă şi recompense 
sportivi şi antrenori pentru rezultatele 
obţinute la competiţiile sportive 
 

Sportivi și  antrenori - Indemnizaţii şi premii sportivi 
legitimaţi şi antrenori 
 

7.500,00 - obţinerea de medalii la 
Campionatele Naţionale de 
juniori 
- Convocare la Loturile naţionale 
şi calificări la întrecerile 
naţionale viitoare 

Total Subprogram HALTERE 7.500,00 



 
 

4. Subprogramul JUDO: 
- pregătire sportivă şi recompense 
sportivi şi antrenori pentru rezultatele 
obţinute la competiţiile sportive 
 

 Sportivi și antrenori - Indemnizaţii şi premii sportivi 
legitimaţi şi antrenori 
 

7.500,00 - obţinerea de medalii la 
Campionatele Naţionale de 
juniori 
- Convocare la Loturile naţionale 
şi calificări la întrecerile 
naţionale viitoare 

Total Subprogram JUDO 7.500,00 
5. Subprogramul ORIENTARE: 
- pregătire sportivă şi recompense 
sportivi şi antrenori pentru rezultatele 
obţinute la competiţiile sportive 
 

 Sportivi și  antrenori - Indemnizaţii şi premii sportivi 
legitimaţi şi antrenori 

25.000,00 - obţinerea a 5 medalii din care 3  
de Aur la Campionatele 
Naţionale de seniori 
- Convocare la Loturile naţionale 
şi calificări la întrecerile 
naţionale viitoare 

Total Subprogram ORIENTARE 25.000,00 
6. Subprogramul POWERLIFTING: 
- pregătire sportivă şi recompense 
sportivi şi antrenori pentru rezultatele 
obţinute la competiţiile sportive 
- plata contractelor de activitate sportivă 
- achiziţionarea de vitamine, susţinătoare 
de efort, medicamente, materiale 
sanitare, produse de refacere şi 
recuperare şi pentru controlul antidoping 

 Sportivi și  antrenori 
 
 

- Indemnizaţii şi premii sportivi 
legitimaţi şi antrenori 
 

27.000,00 - obţinerea unui număr de 18 
medalii (6 Aur, 8 Argint şi 4 
Bronz) la Campionatele 
Naţionale de juniori şi seniori 
- Convocarea a cât mai multor 
sportivi la Loturile naţionale şi 
calificări la întrecerile naţionale 
viitoare 

- plata contractelor de activitate 
sportivă încheiate 
 

8.000,00 

- cheltuieli medicale (achiziţionarea 
de vitamine, susţinătoare de efort, 
medicamente, materiale sanitare, 
produse de refacere şi recuperare) şi 
pentru controlul antidoping 

4.000,00 

Total subprogram POWERLIFTING 39.000,00 
TOTAL  126.320,00  

 
                                                                                    

                   PREŞEDINTE                       CONTRASEMNEAZĂ                                                                                  COMISIA                                                              
                 Ion DUMITREL                      SECRETAR GENERAL 

                                      Vasile BUMBU                 Preşedinte:     Sorina OPREAN         
                                                                                       
                                 Membri: Camelia Ileana LAZAR 
         
                 Angela RUSU 
  

             Cornelia Elena STANCIU 



 
 

 


