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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind  reanalizarea 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 nr. 265/24 august 2017,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna noiembrie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind  reanalizarea 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 nr. 265/24 august 2017, cu modificările şi completările ulterioare; 

- adresa nr. 13273/2/G/SJ/II.C.2 din 3 noiembrie 2020 transmisă de către Intituţia 

Prefectului-Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 24808/6 

noiembrie 2020; 

Ținând cont de 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 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; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 3 lit. a și art. 173 alin. 5 lit. f 

din 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;  

- 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;  

 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi 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. I. Art. 1 al 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 nr. 265/24 august 2017, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Art. 1. Se aprobă 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, astfel: 

 

1. Art. 7. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„În evaluarea cererilor de finanțare se vor avea în vedere rezultatele obținute în sezonul 

competițional precedent sau în ultimele 24 luni anterioare datei de depunere a acestora” 

 

2. Art. 8. (1) lit. b pnct. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

Finanțarea se va acorda cu respectarea următoarelor criterii:  

b.) În cazul sporturilor individuale: 

1) „Pentru structurile sportive care au sportivi componenți ai loturilor naționale de 

seniori participante la competiții oficiale internaționale (Campionatele Europene, Campionatele 

Mondiale, Jocurile Olimpice, Jocuri Mondiale, etc.) se pot aloca sume de la bugetul local al 

Județului Alba până la nivelul bugetului, aferent programului sportiv pentru care se solicită 

finanțarea, asigurat de către respectiva structură sportivă. Contribuția beneficiarului se poate 

constitui din venituri proprii, subvenții de la bugetul local, donații,  sponsorizări, parteneriate și 

alte surse de finanțare atrase.” 

 

3. La Art. 8. (1) lit. b după pnct. 4 se adaugă pnct. 5 care va avea următorul cuprins:  

5) „Se pot aloca sume de la bugetul local al Județului Alba pentru  finanțarea 

participării sportivilor componenți ai loturilor naționale (juniori, tineret și seniori) la 

Campionatele Europene, Campionate Mondiale, Jocurile Mondiale și Jocurile Olimpice, precum 

și a antrenorilor acestora. În acest caz, contractul de finanțare se va încheia cu structura sportivă 

la care este legitimat sportivul, strict pentru participarea la acțiunea sportivă internațională, cu 

specificarea clară a categoriilor de cheltuieli care vor fi suportate și a cuantumului acestora.” 

 

4. La Art. 8. (1) lit. d devine lit. c 

 

5. La Art. 8. (1) lit. e devine lit. d 

 

6. „Capitolul D „Parametrii de performanţă” pct. 1) din cadrul Cererii de finanţare, 

anexa nr. 1 la Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a 

programelor sportive,  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Capitolul D „Parametrii de performanţă” pct. 1) Indicatori de performanță realizați în 

precedentul sezon competițional sau în ultimele 24 luni”. 

 

Art. II. Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a 

programelor sportive, aprobat prin Hotărârea nr. 265/24 august 2017, cu modificările şi 

completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin prezenta hotărâre, va conţinutul prevăzut în 

anexa prezentei hotărâri. 

 

Art. III. Celelalte prevederi ale 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 nr. 265/24 august 

2017, cu modificările şi completările ulterioare, rămân nemodificate. 

 

Art. IV. 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 

http://www.cjalba.ro/


înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, 

Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei 

dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

         

 

  CONSILIERII JUDEŢENI:                                                                  AVIZAT, 

                                                                                              

    CHERECHEŞ IOAN DAN                               SECRETAR GENERAL, 

                                                                                       

     MOCAN MARIA-MIRELA                Vasile BUMBU 

                                   

               BARB CRISTIAN     

 

  DĂRĂMUŞ EUGENIA-MARCELA  

 

TRÎMBIŢAŞ PETRONELA CAMELIA        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 258 

Alba Iulia, 18 noiembrie 2020 

 

    Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba  

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

Alba  

Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare către 

următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și 

apărarea ordinii publice 

Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri 

și sport 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Judeţean Alba nr. 258 din 18 noiembrie 2020   

 

 

 

REGULAMENTUL  

privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive  

 

 

 

Capitolul 1. Dispoziţii generale 

 

Art. 1. Prezentul Regulament are ca scop stabilirea condițiilor, criteriilor și procedurii de 

finanțare a programelor sportive, finanţare acordată de Unitatea Administrativ Teritorială -

Judeţul Alba. 

Capitolul 2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare 

 

 Art. 2. Prezentul Regulament are la bază sau face referiri la următoarele acte normative: 

 O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor 

şi jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, 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 şi completările ulterioare; 

 O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Capitolul 3. Scop şi domeniu de aplicare 

 

Art. 3. (1) Scopul alocării de sume din bugetul local al Judeţului Alba este acela de a 

susține atât programele sportive ale structurilor sportive înființate pe raza județului Alba, cât și 

programele sportive derulate pe raza județului Alba de către alte instituții ale statului. 

(2) Prevederile prezentului Regulament se aplică pentru atribuirea oricărui 

contract de finanţare din bugetul local al judeţului Alba, pentru susţinerea activităţii sportive, în 

conformitate cu reglementările precizate la art. 2. 

(3) Finanţările se acordă pentru: 

a.) Programele sportive ale cluburilor sportive de drept public înfiinţate pe raza Unităţii 

Administrativ Teritoriale - Județul Alba; 

b.) Programele sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate pe raza Unităţii 

Administrativ Teritoriale - Județul Alba, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial; 

c.) Programele sportive organizate în raza Unităţii Administrativ Teritoriale - Județul 

Alba de către asociaţiile judeţene pe ramuri de sport, afiliate la federaţiile sportive 

corespondente; 

d.) Programele sportive desfăşurate în raza Unităţii Administrativ Teritoriale - Județul 

Alba de către federaţiile sportive naţionale, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba ori 

Inspectoratul Școlar Județean Alba.  

(4) Suma alocată din bugetul local al Județului Alba, pentru finanțarea 

programelor sportive prevăzute la art. 3 alin. 3, este stabilită prin hotărârea Consiliului Județean 

Alba, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(5) Contract de finanțare este contractul pe care autoritatea finanțatoare îl încheie 

cu beneficiarul în decursul unui an bugetar care asigură finanțarea activităților din cadrul 

programelor sportive care au loc într-un sezon  competițional. 

(6) În cazul sporturilor de echipă sezonul competițional se desfășoară, de regulă, 

pe parcursul a doi ani bugetari. 



(7) În cazul sporturilor individuale, sezonul competițional se desfășoară pe 

parcursul unui an bugetar.  

(8) Pentru un program sportiv pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de 

la bugetul local al Județului Alba, un beneficiar poate încheia un singur contract de finanțare pe 

parcursul unui sezon competițional. 

(9) Potrivit dispozițiilor prezentului regulament, nu se acordă finanțări 

nerambursabile pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului. 

Art. 4. Accesul la fonduri publice în vederea acordării finanțărilor de către Judeţul Alba 

prin Consiliul Județean Alba  se face în funcție de  sumele  aprobate în buget cu aceasta 

destinație. 

Capitolul 4. Condiţii şi criterii de eligibilitate ale beneficiarilor 

 

Art. 5. Pentru a fi eligibili în vederea finanțării, beneficiarii trebuie să îndeplinească 

cumulativ următoarele condiţii: 

a.) Pentru beneficiarii - structuri sportive constituite conform legii (cluburile sportive de 

drept public și de drept privat, asociațiile județene pe ramură de sport și federații sportive 

naționale): 

1) să fie structuri sportive de drept privat - persoane juridice fără scop patrimonial 

sau structuri sportive de drept public, constituite conform legii; 

2) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, 

precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat; 

3) să înainteze o solicitare de finanțare completă către Unitatea Administrativ 

Teritorială - Judeţul Alba; 

4) să nu se afle în litigiu cu Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Alba; 

5) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la Unitatea 

Administrativ - Teritorială Judeţul Alba; 

6) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle 

deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

7) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor 

constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii; 

8) să fie structuri fără scop lucrativ; cluburile organizate ca societăți comerciale 

sportive pe acțiuni nu pot primi finanțare; 

9) să fie structuri sportive recunoscute în condiţiile legii (deţinătoare a 

Certificatului de Identitate Sportivă / CIS), având sediul în raza teritorial-administrativă a 

Judeţului Alba şi să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la 

asociaţia pe ramură de sport judeţeană, cu excepția federațiilor sportive naționale care pot avea 

sediul și în afara județului Alba; 

10) beneficiarul are prevăzut în statut şi în certificatul de identitate sportivă 

activitatea corespunzătoare domeniilor/ramurilor sportive pentru care solicită finanţarea 

nerambursabilă. 

b.) Pentru beneficiarii Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba și Inspectoratul 

Școlar Județean Alba: 

1) să fie constituite conform legii sau prin efectul legii; 

2) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, 

precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat; 

3) să înainteze o solicitare de finanțare completă către Unitatea Administrativ 

Teritorială - Judeţul Alba; 

4) să nu se afle în litigiu cu Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Alba; 

5) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la Unitatea 

Administrativ - Teritorială Judeţul Alba; 

6) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle 

deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

7) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor 

constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii. 

Art. 6. Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Alba are dreptul de a cere beneficiarilor 

prezentarea de documente suplimentare care dovedesc îndeplinirea condițiilor și criteriilor, precum 

şi documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de 

înregistrare/ atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile 



legale din România. 

Art. 7. (1) Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Alba are dreptul de a respinge 

solicitarea de finanțare beneficiarilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin acorduri de 

asociere/colaborare sau contracte de finanţare anterioare. 

(2) În evaluarea cererilor de finanțare se vor avea în vedere rezultatele obținute în 

sezonul competițional precedent sau în ultimele 24 luni anterioare datei de depunere a acestora. 

Art. 8. (1) Finanțarea se va acorda cu respectarea următoarelor criterii:  

a.) În cazul sporturilor pe echipă (jocuri sportive): 

1) Pentru Structurile sportive care au echipe de seniori/senioare  participante în 

Competițiile Oficiale Europene/Mondiale Intercluburi (Champions League, Europa League, 

Challenge Cup sau echivalente), în sezonul competițional pentru care se solicită finanțarea, se 

pot aloca sume de la bugetul local al Județului Alba până la nivelul bugetului aferent 

programului sportiv pentru care se solicită finanțarea, asigurat de către respectiva structură 

sportivă. Contribuția beneficiarului se poate constitui din venituri proprii, subvenții de la bugetul 

local, donații,  sponsorizări, parteneriate și alte surse de finanțare atrase.  

2) Pentru Structurile sportive care au echipe de seniori/senioare participante în 

competițiile oficiale naționale în prima ligă, în sezonul competițional pentru care se solicită 

finanțarea, se pot aloca sume de la bugetul local al Județului Alba până la 50% din nivelul 

bugetului, aferent programului sportiv pentru care se solicită finanțarea, asigurat de către 

respectiva structură sportivă. Contribuția beneficiarului se poate constitui din venituri proprii, 

subvenții de la bugetul local, donații,  sponsorizări, parteneriate și alte surse de finanțare atrase. 

b.) În cazul sporturilor individuale: 

1)  Pentru structurile sportive care au sportivi componenți ai loturilor naționale de 

seniori participante la competiții oficiale internaționale (Campionatele Europene, Campionatele 

Mondiale, Jocurile Olimpice, Jocuri Mondiale, etc.) se pot aloca sume de la bugetul local al 

Județului Alba până la nivelul bugetului, aferent programului sportiv pentru care se solicită 

finanțarea, asigurat de către respectiva structură sportivă. Contribuția beneficiarului se poate 

constitui din venituri proprii, subvenții de la bugetul local, donații,  sponsorizări, parteneriate și 

alte surse de finanțare atrase.  

2) Pentru structurile sportive care au sportivi componenți ai loturilor naționale de 

juniori și/sau tineret participante la Campionatele Europene, Campionatele Mondiale (în 

discipline/probe cuprinse în programul Jocurilor Olimpice) sau la Jocurile Olimpice pentru 

Tineret, se pot aloca sume de la bugetul local al Județului Alba până la 50 % din nivelul 

bugetului, aferent programului sportiv pentru care se solicită finanțarea, asigurat de către 

respectiva structură sportivă. Contribuția beneficiarului se poate constitui din venituri proprii, 

subvenții de la bugetul local, donații,  sponsorizări, parteneriate și alte surse de finanțare atrase. 

3) Pentru structurile sportive care au sportivi medaliați la finalele Campionatelor 

Naționale de Seniori (în discipline/probe cuprinse în programul Jocurilor Olimpice), se pot aloca 

sume de la bugetul local al Județului Alba până la 50% din nivelul bugetului, aferent 

programului sportiv pentru care se solicită finanțarea, asigurat de către respectiva structură 

sportivă. Contribuția beneficiarului se poate constitui din venituri proprii, subvenții de la bugetul 

local, donații,  sponsorizări, parteneriate și alte surse de finanțare atrase. 

4) Pentru structurile sportive care au sportivi medaliați la finalele Campionatelor 

Naționale de Juniori și/sau tineret (în discipline/probe cuprinse în programul Jocurilor Olimpice), 

se pot aloca sume de la bugetul local al județului Alba până la 30% din nivelul bugetului, aferent 

programului sportiv pentru care se solicită finanțarea, asigurat de către respectiva structură 

sportivă. Contribuția beneficiarului se poate constitui din venituri proprii, subvenții de la bugetul 

local, donații,  sponsorizări, parteneriate și alte surse de finanțare atrase. 

5) Se pot aloca sume de la bugetul local al Județului Alba pentru  finanțarea 

participării sportivilor componenți ai loturilor naționale (juniori, tineret și seniori) la 

Campionatele Europene, Campionate Mondiale, Jocurile Mondiale și Jocurile Olimpice, precum 

și a antrenorilor acestora. În acest caz, contractul de finanțare se va încheia cu structura sportivă 

la care este legitimat sportivul, strict pentru participarea la acțiunea sportivă internațională, cu 

specificarea clară a categoriilor de cheltuieli care vor fi suportate și a cuantumului acestora. 

c.) Pentru asociaţiile judeţene pe ramură de sport din județul Alba: 

1) Se pot finanța programele sportive organizate de către acestea, în raza Unității 

Administrativ Teritoriale - Județul Alba până la nivelul bugetului realizat și executat pentru anul 



bugetar precedent, exclusiv sumele provenite din finanțarea anterioară acordată din bugetul local 

al Județului Alba. 

d.) Finanţarea programelor sportive desfăşurate în raza unităţii administrativ-teritoriale:  

1) În cazul federaţiilor sportive naţionale se pot finanța competițiile oficiale 

internaționale organizate de către Federațiile Sportive Naționale în raza unităţii administrativ-

teritoriale cu până la 50% din bugetul acțiunii sportive.  

2) În cazul organizării finalelor campionatelor naţionale pe ramură de sport de 

către Federaţiile Sportive Naţionale, în raza unităţii administrativ-teritoriale, Unitatea 

Administrativ - Teritorială Județul Alba poate susţine, acţiunile sportive respective, cu materiale 

personalizate necesare premierii participanţilor(medalii, trofee, tricouri, diplome, şepci, etc.). 

3) În cazul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Alba finanțarea acțiunilor 

sportive cuprinse în calendarul acesteia, desfăşurate în raza Unităţii Administrativ Teritoriale -

Județul Alba, se va face cu o sumă până la nivelul bugetului alocat de către Ministerul 

Tineretului și Sportului pentru acțiunea sportivă / acțiunile sportive a căror finanțare este 

solicitată. 

4) În cazul Inspectoratului Școlar Judeţean Alba se pot finanța programele 

sportive derulate în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, Olimpiadei Gimnaziilor, 

precum și alte programe sportive destinate stimulării sportului școlar. 

Art. 9. (1) Documentaţia de solicitare a finanţării se depune într-un singur exemplar, 

însoțită de un opis, şi va conţine următoarele documente: 

1) Cerere de finanţare semnată de reprezentantul legal și ștampilată (anexa nr. 1 la Regulament); 

2) Statutul și Actul constitutiv, pentru structurile sportive de drept privat, respectiv actul 

administrativ  al autorității publice în subordinea căruia se află instituția de drept public și 

regulamentul de organizare și funcționare al acesteia, pentru cluburile sportive de drept public și 

instituțiile publice – copie; 

3) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru fiecare program sportiv pentru care se solicită 

finanțarea, însoțit de hotărârea organului de conducere prin care a fost aprobat cu specificarea 

cheltuielilor bugetare aferente activității sportive (anexa nr. 2 la Regulament); 

4) Certificatul de identitate sportivă (CIS) – pentru structurile sportive; 

5) Certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Publice; 

6) Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu are datorii la bugetul local sau declarație 

pe proprie răspundere că nu este plătitor de impozit; 

7) Situațiile financiare la data de 31 decembrie a anului precedent (bilanț prescurtat și cont 

prescurtat al rezultatului exercițiului financiar); în cazul în care acestea nu sunt finalizate se vor 

depune situațiile aferente exercițiului financiar anterior - copie; 

8) Declarație pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu Unitatea Administrativ - Teritorială 

Judeţul Alba, că nu are obligaţii de plată exigibile din anul anterior la Unitatea Administrativ - 

Teritorială Judeţul Alba, că nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori că 

nu se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, că nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a 

regulamentelor proprii, precum şi a legii; (anexa nr. 3 la Regulament); 

9) Documente care să ateste performanțele obținute (diplome, clasamente oficiale, adrese oficiale 

din partea DJST, MTS, federații sportive, etc.) - copii. 

(2) Documentaţia de solicitare a finanţării se depune de către solicitant distinct 

pentru fiecare program sportiv, cu respectarea criteriilor prevăzute în prezentul regulament. 

(3) Documentația de solicitare a finanţării depusă are caracter ferm şi obligatoriu 

din punct de vedere al conţinutului şi trebuie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau 

de către o persoană împuternicită legal de acesta. 

(4) Sumele reprezentate în bugetul din cadrul cererii de finanțare vor fi prezentate 

exclusiv în lei.  

(5) Solicitanţii trebuie să păstreze un exemplar complet din documentaţia de 

solicitare a finanţării. 

(6) Toate documentele solicitate în copie vor purta sintagma „conform cu 

originalul” și vor fi semnate și ștampilate de către solicitant sau de către o persoană împuternicită 

legal de acesta. 

(7) Documentele depuse în copie se vor prezenta în original la semnarea 

contractului de finanțare. 

(8) Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Alba își rezervă dreptul de a solicita 



orice document considerat relevant pentru acordarea finanțării și pentru verificarea modului de 

cheltuire a acesteia. 

Art. 10. (1) Documentația de solicitare a finanţării se trimite prin poştă, mesagerie 

expresă sau se depune la Registratura Consiliului Județean Alba, la adresa indicată mai jos: 

Consiliul Judeţean Alba 

Str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1 

cod poştal 510118, localitatea Alba Iulia 

Registratură, Cam. 6. 

(2) Documentaţiile de solicitare a finanţării trimise prin orice alte mijloace (de 

exemplu prin fax, e-mail) sau  trimise la alte adrese, nu vor fi luate în considerare. 

(3) Documentațiile de solicitare a finanțării înregistrate la registratura Consiliului 

Județean Alba vor fi analizate din punct de vedere al eligibilității, al încadrării în prevederile 

prezentului regulament, precum și a cuantumului finanțării solicitate defalcate pe categorii de 

cheltuieli de către o comisie constituită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Alba. 

Art. 11. (1) Finanțarea programului sportiv se acordă în baza unui contract încheiat între 

autoritatea finanțatoare și structura sportivă, după aprobarea cererii de finanțare prin hotărâre a 

Consiliului Județean Alba. 

(2) Finanţarea se va acorda în limita unui fond anual aprobat  în bugetul local de 

către Consiliul Judeţean Alba, cu această destinaţie, stabilit potrivit prevederilor legale 

referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local anual. 

  Art. 12. (1) Solicitanţilor care au depus documentații de finanțare, care au fost dezbătute 

și votate în ședința Consiliului Județean Alba, li se va comunica hotărârea adoptată de către 

acesta, la adresa comunicată în cererea de finanţare (anexa nr. 1 la Regulament). 

   (2) Solicitanţii ale căror documentații de finanțare au fost aprobate de către 

Consiliul Județean Alba vor fi invitați la sediul autorității finanțatoare în vederea încheierii 

contractelor de finanțare. 

Art. 13. (1) Cheltuielile eligibile din documentaţia de finanţare trebuie să respecte 

următoarele condiții: 

a.) să fie efectuate în perioada executării contractului; 

b.) să fie necesare pentru realizarea programelor sportive finanțate; 

c.) să fie prevăzute în bugetul programelor sportive; 

d.) să fie în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv 

utilizarea eficientă a banilor şi un raport optim cost/beneficiu; 

e.) să fie înregistrate în  contabilitatea Beneficiarului; 

f.) să fie identificabile şi verificabile; 

g.) să fie dovedite prin originalele documentelor justificative. 

(2) Nu se pot deconta din sumele provenite din finanțarea acordată de Consiliul 

Județean Alba, cheltuieli care au fost angajate de beneficiar anterior încheierii contractului, chiar 

dacă aceste cheltuieli se referă la programul sportiv finanțat. 

(3) Pe parcursul derulării contractului de finanțare, categoriile de cheltuieli  

aferente finanțării  acordate din bugetul local al Județului Alba pentru programul sportiv aprobat 

pot fi modificate, cu încadrarea în valoarea totală a finanțării, printr-o notificare, cu justificarea 

motivelor care au condus la aceasta, în limita a maxim 10% din valoarea categoriei de cheltuieli 

de destinație. 

(4) În situația modificării liniilor bugetare ale aceleași categorii de cheltuieli, 

beneficiarul are obligația de a transmite o notificare la contractul de finanțare. 

(5) În situația modificărilor peste limita de 10% din valoarea categoriei de 

cheltuieli de destinație, beneficiarul finanțării are obligația de a solicita încheierea unui act 

adițional.  

(6) Pentru orice solicitare care implică modificarea valorii totale a contractului 

este necesară încheierea unui act adițional. 

Art. 14. (1) Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora vor respecta prevederile legale 

în vigoare și vor fi aprobate prin hotărâre a Consiliului Județean Alba, pentru fiecare beneficiar 

în parte, în funcție de specificul programelor sportive derulate.  

(2) Documentele necesare justificării cheltuielilor efectuate pentru implementarea 

programului sportiv, vor fi prezentate în copii ştampilate şi certificate pentru conformitate cu 

originalul de către reprezentantul legal al organizaţiei, însoțite de un raport de activitate, în 

termenele stabilite în contractul de finanțare. 



(3) Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada 

derulării contractului de finanţare, cât şi ulterior finalizării programelor sportive finanțate. 

(4) Autoritatea finanţatoare și beneficiarul pot stabili în contractul de finanțare ca 

plățile către beneficiar să se facă în tranșe, în raport cu faza derulării programului sportiv și 

cheltuielile aferente, durata și evoluția în timp a activității finanțate ori de costurile interne de 

organizare și funcționare ale beneficiarului. 

(5) Sumele acordate și nejustificate de către beneficiar vor fi restituite împreună 

cu dobânzile legale calculate conform legii. 

Art. 15. Beneficiarul se obligă să promoveze imaginea autorității finanțatoare în cadrul 

programelor sportive finanţate prin modalităţile convenite între părţi. 

 

Capitolul 5. Procedura de raportare 

 

Art. 16. (1) Pe parcursul derulării contractului, beneficiarii au obligația să depună la 

Consiliul Județean Alba următoarele raportări: 

 raportări intermediare - depuse înainte de solicitarea fiecărei tranşe, în vederea 

justificării tranșei anterioare; 

 raportare finală -  depusă în termen de 15 zile de la finalizarea activităților din cadrul 

programului sportiv pentru care se acordă finanțarea, dar nu mai târziu de termenul de 

valabilitate a contractului  și va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului 

proiect cuprinzând atât finanțarea Consiliului Județean Alba,  cât și finanțarea proprie. 

(2) Raportările vor fi depuse atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic  

fiind însoțite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate. 

 

Capitolul 6.  Sancțiuni 
 

Art. 17. (1) Contractul de finanţare este reziliat de drept în cazul în care beneficiarul nu 

îşi îndeplineşte, ori îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile contractuale. Notificarea 

va fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau 

îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale. 

(2) Utilizarea alocaţiilor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute în contractul 

de finanţare este interzisă şi atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti. 

(3) În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea contractului de finanţare 

din vina sa, acesta este obligat ca în termen de 20 de zile de la data primirii notificării să restituie 

autorității finanțatoare sumele primite și utilizate necorespunzător. 

(4) Odată cu restituirea sumelor primite beneficiarul datorează dobânzi şi 

penalităţi de întârziere, calculate de la data virării acestor sume de către autoritatea finanțatoare, 

în cuantumul prevăzut de legislaţia privind colectarea creanţelor bugetare.  

 

Capitolul 7.  Dispoziții finale 

 

Art. 18. (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de 

atribuire sau derularea contractelor de finanţare se va transmite către solicitanţii finanţării în 

formă scrisă. 

(2) Orice document scris trebuie confirmat de primire și înregistrat, cu excepţia 

documentelor care confirmă primirea. 

Art. 19. Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanțărilor pentru activitatea 

sportivă acordate din bugetul județului, în baza prevederilor Legii nr. 69/2000, cu modificările și 

completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Consiliului Județean Alba 

prin care s-a aprobat. 

  Art. 20. Prezentul regulament se aduce la cunoștința publică prin publicarea pe pagina de 

internet www.cjalba.ro.  

 

Anexe la regulament 
Art. 21. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament: 

Anexa nr. 1 -  Cerere de finanţare  

Anexa nr. 2 - Bugetul de venituri și cheltuieli al programului sportiv 

Anexa nr. 3 - Declarație pe proprie răspundere. 

http://www.cjalba.ro/


Anexa nr. 1 la Regulamentul privind condițiile,  

                       criteriile și procedura de finanțare a  programelor sportive   

 

 

 

CERERE DE FINANŢARE 

 

 

A. Aplicantul:  
 

1. Solicitant: 
 

1. Denumirea solicitantului: 

2. Prescurtarea: 

3. Adresa: 

4. Certificat de identitate sportivă: 

5. Alte date de identificare:Telefon: 

E-mail: 

Fax: 

Web: 

 

 

2. Date bancare: 
Denumirea băncii: 

Numărul de cont: 

Titular: 

Cod fiscal: 

 

 

3. Datele persoanei care are dreptul legal de a reprezenta solicitantul: 
 

1. Numele complet: 

2. Telefon: 

3. Fax: 

4. E-mail: 

 

 

4. Responsabilul de proiect (dacă este diferit de persoana de la punctul 3): 
 

1. Numele complet: 

2. Telefon: 

3. Fax: 

4. E-mail: 

 

 

 

B) Date privind programul sportiv: 

 

 

1. Titlul/Denumirea programului sportiv: 

 

 

 

2. Descrierea programului sportiv, a scopului și obiectivelor acestuia, precum și a 

resurselor solicitantului 

 

 



3. Justificarea caracterului de anvergură și importanța pentru finanțator a 

programului: 

 

 

4. Activităţile desfășurate pentru implementarea programului sportiv: 
 

Activități/acțiuni din cadrul 

programului sportiv 

Locul 

desfășurării 

Perioada de desfășurare 

a activității/acțiunii 

Participanți 

(numărul și structura) 

Activitatea 1   Participanți la 

activitatea 1 

Activitatea 2   Participanți la 

activitatea 2 

Activitatea 3   Participanți la 

activitatea 3 

Activitatea 4   Participanți la 

activitatea 4 

Etc.    

    

    

    

    

    

    

 

5. Suma solicitată spre finanțare UAT Județul Alba necesară pentru implementarea 

programului sportiv: 

 

 

6. Graficul estimativ al cererilor de finanțare din totalul bugetului solicitat 

autorității finanțatoare: 

a) Integral până la data de……………….. 

b) În următoarele tranșe: 

  - tranșa I în valoare de………….., până la data de ………… 

- tranșa II în valoare de……….…, până la data de ………… 

  - tranșa III în valoare de…………, până la data de ………… 

  

 Etc. 

 

C) Resurse umane şi financiare ale solicitantului: 

 

1. Resurse umane 
1.1. Număr de personal salariat – total, din care antrenori (pentru cluburile sportive): 

1.2. Număr de secţii pe ramură de sport (pentru cluburile sportive): 

1.3. Număr de sportivi legitimaţi pe secţii: 

1.4.Număr de cluburi sportive afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană: 

1.5.Număr de asociaţii fără personalitate juridică afiliate la asociaţia pe ramură de sport 

judeţeană: 

 

2. Resurse financiare 
2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent - total .......................lei , din care: 

- alocări de la bugetul UAT Județul Alba………….lei, 

- alocări de la bugetul altor autorități locale………..lei, 

- donaţii, sponsorizări ......................... lei,  

- venituri din activităţi economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, 

publicitate etc.) ......................... lei, 

- cotizaţii, taxe, penalităţi etc. .......................... lei,  



- alte venituri ......................... lei , 

2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total ................ lei, din care: 

- alocări de la bugetul UAT Județul Alba………….lei, 

- alocări de la bugetul altor autorități locale………..lei, 

- donaţii, sponsorizări ......................... lei,  

- venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, 

publicitate etc.) ......................... lei  

- cotizaţii, taxe, penalităţi etc. .......................... lei  

- alte venituri ......................... lei  

 

D) Parametrii de performanță 

 

1. Indicatori de performanță realizați în precedentul sezon competițional sau în ultimele 

24 luni 

……………………………………………………………………………….. 

2. Obiectivele de performanță de realizat în sezonul competițional pentru care se solicită 

finanțarea 

………………………………………………………………………………. 

 

E) Alte documente: 

 

1. În cazul solicitărilor  pentru  finanțarea participării sportivilor componenți ai loturilor 

naționale și a antrenorilor acestora la competițiile internaționale oficiale vor fi 

anexate adrese din parte Federațiilor Sportive Naționale din care să rezulte 

convocarea la loturile naționale precum și costurile acoperite de către acestea pentru 

fiecare competiție 

 

2. În cazul solicitărilor depuse de către  Federațiile Sportive Naționale pentru  finanțarea  

organizării de competiții internaționale oficiale, în Județul Alba,  federaţiile vor anexa 

regulamentele de organizare, desfășurare și premiere ale respectivelor competiții. 

 

 

 

Nr. înregistrare/Data:    Reprezentantul legal al solicitantului, 

 

Numele și prenumele: 

Semnătura: 

Ștampila solicitantului: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la Regulamentul privind condițiile, criteriile  

și procedura de finanțare a  programelor sportive 

 

 

 

 

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - ESTIMAT  

 

 

 

 Programul sportiv ………………………………….. 

 

 

 

      

Nr. 

crt Denumire indicator 

 

SUMA  

-lei- 

Contribuție 

finanțator  

-lei- 

Contribuție 

beneficiar lei 

Participanti 

(numărul și 

structura) 

A B 1=2+3 2 3 4 

I 
VENITURI TOTAL (1+2) din 

care:         

1 Contribuția beneficiarului         

a) contribuție proprie         

b) donații         

c) sponsorizări         

d) alte surse         

2 

Finanțare nerambursabilă din 

bugetul local al județului Alba         

II 

CHELTUIELI  TOTAL din 

care:         

1 

Cheltuieli pentru plata 

participanților la activitatea 

sportivă, efectuate în baza unui 

contract individual de muncă 

sau a unui contract de activitate 

sportivă conform legii         

2 

Cheltuieli transport, cazare și 

masă         

3 

Cheltuieli privind alimentația de 

efort         

4 

Cheltuieli privind plata 

arbitrilor, medicilor și altor 

persoane         

5 

Cheltuieli privind asigurarea 

persoanelor, a materialelor, a 

echipamentului sportiv și a altor 

bunuri         

6 

Cheltuieli pentru achiziționarea 

de materiale și echipament 

sportiv         

7 

Cheltuieli medicale ( vitamine 

și susținătoare de efort, 

medicamente, materiale 

sanitare, unguente, produse 

pentru refacere și recuperare) și 

pentru controlul doping         



8 Alte categorii de cheltuieli:         

  

pentru organizarea, respectiv 

desfășurarea acțiunilor sportive, 

servicii închiriere baze sportive 

etc         

  

pentru realizarea acțiunilor de 

cercetare, informare, 

consultanță în domeniul 

sportului, realizarea 

materialelor video/audio etc         

  

cheltuieli pentru materiale de 

promovare a activității sportive          

  

Indemnizații sportive, prime și 

alte drepturi         

      

 
Reprezentatul legal al solicitantului Responsabil financiar 

 

 

(nume, prenume și 

semnătură) 

 

(nume, prenume și 

semnătură) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 la Regulamentul privind condițiile, criteriile  

și procedura de finanțare a  programelor sportive 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 

 

 

 

 Subsemnatul ................................ cetățean ................................., născut la data de 

............................., în localitatea ................................., domiciliat în ......................., str. 

............................ nr. ........, bloc ........, scara ........,etaj ......, apart. ......., sector/județ 

......................, posesor al .................., seria ............nr. ....................eliberat de 

.............................la data de ...................., cod numeric personal 

......................................................., în calitate de reprezentant legal al 

beneficiarului........................................................... cu datele de 

identificare......................................./sediu........................... . 

 Cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul penal (Legea nr.286/2009) cu 

modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie 

răspundere că ....................................................(denumirea. beneficiarului). 

 - nu se află în litigiu cu UAT Județul Alba; 

 - nu are obligații de plată exigibile din anul anterior la UAT Județul Alba; 

 - nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

 - nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a 

regulamentelor proprii, precum și a legii. 

   

 

 Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la ................................... pentru 

............................ . 

  

 

 

           REPREZENTANT  LEGAL,                                                              DATA 
           (nume, prenume și semnătura) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr. 25860 din 18 noiembrie 2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre privind reanalizarea 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 

nr. 265/24 august 2017, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 

 Prin adresa nr. 13273/2/G/SJ/II.C.2 din 3 noiembrie 2020 transmisă de către Intituţia 

Prefectului – Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 24808/6 

noiembrie 2020, conform căreia se apreciază că Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

208/2020 este parţial nelegală, fiind încălcate prevederile art. 60 alin. 1 şi art. 61 alin. 1 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru eleborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a solicitat ca în prima şedinţă a 

Coniliului Judeţean Alba să se procedeze la reanalizarea hotărârii în cauză,  în sensul indicării în 

concret a modificărilor şi completărilor aduse Regulamentului privind condițiile, criteriile și 

procedura de  finanțare a programelor sportive. 

Astfel, conform art. 60 alin. 1 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru eleborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, „Completarea actului normativ constă în introducerea unor dispoziţii noi, cuprinzând 

soluţii legislative şi ipoteze suplimentare, exprimate în texte care se adaugă elementelor 

structurale existente, prin utilizarea unei formule de exprimare, cum ar fi: "După articolul ... se 

introduce un nou articol,......, cu următorul cuprins:”, iar portivit art. 61 alin. 1 „Modificarea sau 

completarea unui act normativ este admisă numai dacă nu se afectează concepţia generală ori 

caracterul unitar al acelui act sau dacă nu priveşte întreaga ori cea mai mare parte a 

reglementării în cauză; în caz contrar actul se înlocuieşte cu o nouă reglementare, urmând să fie 

în întregime abrogat.” 

 Prin urmare, reanalizându-se hotărârea în cauză,  respectiv modificările şi completările 

aduse Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a programelor 

sportiv, s-au evidenţiat la modul concret, pe articol, alineat, literă, modificările şi completările 

aduse acestuia, fiind anexată forma actualizată a acestuia prezentului proiect de hotărâre. 

 Prin aprobarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 208/2020 s-a în vedere 

optimizarea cadrului specific pentru susținerea activității sportive din județul Alba prin adaptarea 

la condițiile specifice impuse de noul coronavirus. 

Astfel, consider că este necesară reanalizarea Hotărării Consiliului Judeţean Alba nr. 

208/2020 privind modificarea şi completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și 

procedura de  finanțare a programelor  sportive, aprobat prin Hotărârea nr. 265/24 august 

2017, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de 

hotărâri pot fi propuse de consilierii județeni, de președintele consiliului județean, de 

vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în condițiile legii, a fost inițiat proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 258/18 noiembrie 2020. 

 Ținând cont de prevederile legale mai sus menționate, propun analizarea 

Proiectului de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 208/2020 

privind modificarea şi completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de  

finanțare a programelor  sportive, aprobat prin Hotărârea nr. 265/24 august 2017, cu modificările 

şi completările ulterioare în vederea supunerii lui spre dezbatere și aprobare în ședința ordinară a  

Consiliului Județean Alba din luna noiembrie 2020. 

 La redactarea prezentului referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 



24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

CONSILIERII JUDEŢENI: 

 

 

CHERECHEŞ IOAN DAN 

 

 

MOCAN MARIA-MIRELA 

 

 

BARB CRISTIAN 

 

 

DĂRĂMUŞ EUGENIA-MARCELA 

 

 

TRÎMBIŢAŞ PETRONELA CAMELIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 25861 din 18 noiembrie 2020 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE   

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ 

 

  

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind reanalizarea 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 nr. 265/24 august 2017,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 25 noiembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 

„ordinară” estimată a avea loc în data de 27 noiembrie 2020. 

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 258/18 noiembrie 2020 şi are ataşate 

următoarele documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind  reanalizarea 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 nr. 265/24 august 2017, cu modificările şi completările ulterioare; 

- adresa nr. 13273/2/G/SJ/II.C.2 din 3 noiembrie 2020 transmisă de către Intituţia 

Prefectului-Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 24808/6 

noiembrie 2020. 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 

Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral  

sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

 

 

 

    Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinarăˮ, în luna noiembrie 2020; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea 

bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45/14 

februarie 2020 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al 

Judeţului Alba, 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; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;  

 - O.U.G.  nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 

 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 și completările ulterioare 

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 

Judetului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice 

şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 și în consecință 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 45/14 februarie 2020 privind aprobarea bugetului 

general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe 

nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri  proprii  pe anul 2020,cu modificările și completările ulterioare se rectifică, după 

cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2020, se stabileşte în sumă 

de 634.585,95 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri”. 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, rectificat,  pe anul 2020, în sumă 

de 341.330,02 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                   (2)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2020, se 

stabileşte în sumă de 192.574,82 mii lei. 

                   (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2020, se 

stabileşte în sumă de 148.755,20 mii lei”. 

 



3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 4. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii pe anul 2020, rectificat  în sumă de 332.879,15 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                   (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2020 - secţiunea de funcţionare, se stabileşte în sumă de 286.828,27 mii 

lei. 

                   (3) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2020 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 46.050,88 mii 

lei”. 

4. Alineatele 1, 3 şi 5 ale  articolului 5 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 5. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 40.131,45 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt în sumă de 1.428,00 mii lei”. 

                            (3) Cotizaţiile Judeţului Alba, actualizate pe anul 2020,  se stabilesc conform 

anexei nr. 5„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

     (5)  Se aprobă Programul activităţilor de comunicare şi  promovare a Judeţului 

Alba, rectificat pe anul 2020, conform anexei nr. 5„c” - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

5. Alineatul 1 al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 6. (1) Cheltuielile, rectificate pentru Serviciul Public Județean „Salvamont - 

Salvaspeo” Alba, pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 2.375,28 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 6 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

6. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 7. Cheltuielile pentru Centrul Militar al Judeţului Alba, rectificate  pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 451,40 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. Se aprobă credite de angajament în sumă de 186,00 mii lei”. 

7. Alineatul 1 al articolului 9 se modifică, iar la alineatul 2 se modifică anexa nr. 9 „a”, ş 

9 „b”şi vor avea următorul cuprins: 

„Art. 9. (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Învăţământ”, rectificate, pe anul 

2020, se stabilesc în sumă de 11.087,34 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 9 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) 

 Cheltuielile pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba, rectificate sunt în 

sumă de 1.476,50 mii lei, conform anexei nr. 9„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri 

      Cheltuielile pentru Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba 

Iulia, rectificate, sunt în suma de 179,75 mii lei,  conform anexei nr. 9„b” - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

 Cheltuielile pentru alte acţiuni în domeniul învăţământului pe anul 2020 se 

stabilesc în sumă de 282,00 mii lei”. 

8. Alineatele 1 şi 3 ale  articolului 11 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 11. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, 

pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 2.541,50 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 10 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative, rectificat, pe anul 

2020, pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, conform anexei nr. 10„a” - parte 

integrantă a prezentei hotărâri”. 

9. Alineatul 1 al articolului 15 se modifică, iar la la alineatul 3 se   modifică anexa 12„b”  

și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 15. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi 

religiei”, rectificat  pe anul 2020, se stabilește în sumă de 3.097,14 mii lei , în structura prevăzută 

în anexa nr. 12 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                (3) Se aprobă Programul activităților cultural - educative, rectificat pe anul 

2020, conform anexei nr.  12„b” - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

10. Alineatul 1 al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 16. (1) Cheltuielile, rectificate pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia  Copilului Alba, pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 81.112,06 mii lei, în structura 

prevăzută în anexele nr. 13„aˮ și nr. 13„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri”. 

 



11. Alineatele 1 şi 2 ale articolului 19 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 19. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Transporturi”, pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 111.498,10  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă 

a prezentei hotărâri. Creditele de angajament pe anul 2020 se stabilesc în sumă de 245.334,31 

mii lei”. 

                 (2) Se aprobă Programul lucrărilor de întreținere şi funcţionare pe drumurile și 

podurile județene, rectificat pe anul 2020, conform anexei nr. 16„a” - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

12. Alineatele 1 şi 2 ale articolului 20 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 20. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Turism”, pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 64,47  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 17 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

                   (2) Se aprobă Programul activităţilor de promovare si dezvoltare tutistică pe 

anul 2020,  potrivit  anexei  nr. 17„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

13. Alineatul 1 al articolului 25 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 25. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2020 pentru 

Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba,  în sumă de 2.184,48 mii lei, în 

structura prevăzută în anexa nr. 22 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

14. Alineatul 1 al articolului 26 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 26. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2020, pentru 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 291.763,65 mii lei,  în structura prevăzută în 

anexa nr. 23 - parte integrantă a prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt în sumă de 

61.300,83 mii lei”. 

15. Alineatul 1 al articolului 27 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 27. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2020, pentru 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 21.249,58 mii lei, în structura prevăzută în anexa 

nr. 24 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

16. Alineatul 1  al  articolului 29 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 29. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2020, pentru 

Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 2.418,78 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 26 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

17. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 32. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de 

finanțare și a creditelor de angajament, rectificat, pe anul 2020, în structura prevăzută în anexa 

nr. 29 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

 

Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari 

de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. III. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 

publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 

Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; 

Ordonatorilor terţiari de credite în extras; direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

                          Avizat pentru legalitate 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

Nr. 263 

Alba Iulia, 25 noiembrie 2020 



Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

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

Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către 

următoarele comisii de specialitate:  

Comisia nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi 

strategii  

Comisia nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi 

lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului 

Comisia nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii 

publice 

Comisia nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport 

Comisia nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare 

interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri 

Comisia nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de 

urgenţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA          

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr.  26404/25 noiembrie 2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 

bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

 

Expunere de motive 
Autorităţile deliberative pe parcursul exerciţiului bugetar, pot aproba rectificarea 

bugetelor locale si a celorlalte bugete urmare a unor modificari legislative precum şi a unor 

propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. 

La prezenta propunere de rectificare au fost avute în vedere: 

 analiza execuţiei bugetare; 

 fundamentările compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba 

şi ale  ordonatorilor terţiari de credite. 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, cele menţionate mai sus, notele de fundamentare ale 

ordonatorilor terţiari de credite, şi ale compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului 

Judeţean Alba, se impune rectificarea bugetului pentru activitatea proprie,  pentru  Serviciului 

Public Județean „Salvamont - Salvaspeo” Alba, Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Alba, Centrul Scolar de Educatie Inclusiva Alba (activitatea Învăţământ), Centrul Militar 

Judeţean Alba, Biblioteca Judeţeană Lucian Blaga Alba Iulia, „Alte acţiuni în domeniul culturii, 

recreerii şi religiei, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

Activitatea Trasporturi, Activitatea Turism, Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a 

Persoanelor Alba,  Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, 

Teatrul de papusi Prichindel Alba Iulia şi implicit rectificarea  bugetului general al Judeţului 

Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020. 

Descrierea situației actuale 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 45 din 14 februarie 2020 s-a aprobat 

bugetul general al Judeţului Alba, bugetul local al Judeţului Alba, bugetul fondurilor externe 

nerambursabile şi bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 Baza legală 

- art. 173 alin 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.201/23.11.2020 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2020 

 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 263 din 25 noiembrie 2020. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr.  26405/25 noiembrie 2020 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE   

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

 

 

  

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba 

şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii  pe anul 2020 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 25 noiembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a 

ședinţei „extraordinară” care va avea loc în data de 27 noiembrie  2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 263/25 noiembrie 2020 şi are ataşat 

referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului general 

al Judeţului Alba, a bugetului local al Judetului Alba, şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020.  

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Dezvoltare Bugete 

Nr. 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 

bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

 

 

În conformitate cu  dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, lege ce stabileşte principiile şi procedurile privind 

formarea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice locale, ale Legii nr.5/2020 privind 

bugetul de stat pe anul 2020, precum şi urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului 

principal de credite, pe parcursul exerciţiului bugetar se pot efectua rectificări ale bugetelor 

componente ale bugetului general. 

Bugetul local al Judeţului Alba  se rectifică la partea de venituri având în vedere 

următoarele:   

 analiza execuţiei bugetare la data de 15.11.2020 conform căreia se constată încasări peste 

nivelul prognozat la unele categorii de venituri, sens în care se majorează veniturile proprii 

ale judeţului cu suma de 10,00 mii lei la indicatorul 36.02.50 “Alte venituri”,  

 

La partea de cheltuieli bugetul local pe anul 2020 se rectifică având în vedere cele 

menţionate la partea de venituri precum şi ținând cont de :  

 Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând 

cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

precum şi a altor acte normative, conform căreia elevii care nu pot fi școlarizați in localitatea 

de domiciliu, la cererea acestora, beneficiază gratuit de transportul rutier, naval, precum si 

feroviar între localitatea de domiciliu şi localitatea unde sunt şcolarizaţi, pe durata cursurilor. 

Cheltuielile privind transportul elevilor cu excepţia cheltuielilor pentru transportul pe calea 

ferată şi interjudeţean se suportă astfel: 

 50% din valoarea acestora se suportă de la bugetul de stat prin bugetul 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării, din sumele alocate prin inspectoratele 

şcolare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, la care sunt 

înscrişi elevii; 

 50% din valoarea acestora se suportă din bugetele judeţelor pe raza cărora 

se află unitatea de învăţământ preuniversitar la care sunt înscrişi elevii; 

Conform art.68 din OUG nr.70/2020 resursele financiare necesare acoperirii 

compensaţiei datorate din bugetul judeţului pentru asigurarea transportului elevilor, se alocă 

de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe judeţe 

şi municipiul Bucureşti, prin anexa la legile bugetare anuale.  

Până la data prezentului proiect de hotărâre nu au fost alocate de la bugetul de stat  

sume pentru plata cheltuielilor de transport al elevilor conform prevederilor legale mai sus 

amintite, sens in care se propun alocarea din veniturile proprii ale judeţului sume cu această 

destinaţie. 

Ca urmare se vor cuprinde în bugetul local al Judeţului Alba pe anul 2020  sume 

destinate cheltuieli cu transportul elevilor între localitatea de domiciliu şi localitatea unde 

sunt şcolarizaţi, pe durata cursurilor. 

 fundamentările compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba 

respectiv nota de fundamentare nr. 26128/23.11.2020 a Serviciului Administrativ, nota de 

fundamentare nr.25874/18.11.2020 a Biroului relaţii internaţionale , diaspora, relaţii publice 

şi comunicare, nota de fundamentare nr.25872/18.11.2020 a Serviciului investiţii, dezvoltare, 

promovare patrimonială şi managementul instituţiilor de cultură, nota de fundamentare 

https://idrept.ro/00172813.htm
https://idrept.ro/00172816.htm
https://idrept.ro/00137318.htm


nr.25348/12.11.2020 a Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Transport, nota de 

fundamentare nr.24942/09.11.2020 a Serviciului accesare şi coordonare proiecte,  nota de 

fundamentare nr.25876/18.11.2020 a Biroului turism, nota de fundamentare nr. 

26126/23.11.2020 a Serviciului programe, lucrări, întreţinere drumuri, respectiv ale 

ordonatorilor terţiari: nota de fundamentare nr.678/24.11.2020 a Serviciului Public Județean 

„Salvamont - Salvaspeo” Alba, nota de fundamentare nr. A1957/23.11.2020 a Centrului 

Militar  Judeţean Alba, nota de fundamentare nr. 1229/20.11.2020 a Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională, nota de fundamentare nr.1804/20.11.2020 a Centrului 

Școlar de Educație Incluziva Alba,  nota de fundamentare nr.5130/20.11.2020 a Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba Iulia, nota de fundamentare nr.18378/24.11.2020 a Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, 

şi reevaluarea necesarului cheltuielilor bugetare necesare pentru buna funcţionare a activităţii 

acestea determinând rearanjarea unor prevederi bugetare în cadrul aceluiaşi capitol, sens în 

care propunerea de rectificare este realizată la cap. 51.02 „Autorităţi executive”, 54.02 “ Alte 

servicii publice generale”, 65.02 „Invatamant” 60.02 “Apărare”, 67.02 „Cultură, recreere şi 

religie”, 68.02 „Asistenta sociala”, 84.02 „Transporturi” si 87.02 „Turism”. 

 

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2020 se rectifică la partea de venituri si cheltuieli cu suma de 737,00. Rectificarea 

la partea de venituri vizează cuprinderea în buget, urmare a notei de fundamentare nr. 

21314/23.11.2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a sumelor reprezentând venituri 

din proprietate, venituri care în conformitate cu articolul 29 din Legea 273/2006 privind finanţele 

publice locale cu modificările şi completările ulterioare se cuprind în secţiunea de dezvoltare, 

prin rectificare  bugetară, numai după încasarea lor, precum şi rearanjarea prevederilor bugetare 

în funcție de realizări. 

La partea de cheltuieli bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii pe anul 2020 se rectifică ca urmare a influenţei de la partea de 

venituri, precum și rearanjarea  unor prevederi bugetare ca urmare a notelor de fundamentare nr. 

3062/19.11.2020 a Direcţiei Comunitare Publice de Evidenţă a Populaţiei, a notei de 

fundamentare nr 21314/23.11.2020 a Spitalului Județean de Urgenta Alba Iulia, a notei de 

fundamentare   nr. 3112/20.11.2020 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud şi a notei de 

fundamentare nr. 1475/23.11.2020  a Teatrului de Păpuşi Prichindel Alba Iulia.  

 

De asemenea, se propune rectificarea programului de investiții pe anul 2020 pentru 

cap.65.02 „Invatamant” şi  cap. 66.10 „Sănătate”, precum și cuprinderea tot la capitolul sănătate 

a unor credite de angajament pe anul 2020 pentru  8 obiective de investiții, având in vedere 

oportunitatea finanțării in cadrul Programului National de Relansare si Rezilienta (PNUR)  a 

proiectului „Extinderea si modernizarea activității Spitalului Județean de Urgenta Alba Iulia”. 

Proiectul va permite adaptarea infrastructurii spitalicești la cerințele actuale cu privire la noile 

fluxuri si proceduri medicale.  

Aceste 8 obiective de investiții pentru care se impune demararea de către  Spitalul 

Județean de Urgenta Alba Iulia a procedurilor de achiziție pentru întocmirea  Studiilor de 

Fezabilitate/DALI, sunt: 

 Relocarea si modernizarea activității secției de oncologie si înființare 

compartiment cardiologie intervenționala 

 Modernizare bloc operator 

 Modernizare Secțiile Neonatologie si Obstetrică Ginecologie etaj II 

 Modernizare secție Pediatrie etaj V  

 Modernizare Secția Ortopedie si Traumatologie etaj I 

 Secție boli infecțioase 

 Secție Psihiatrie Cronici 

 RK și schimb de destinație din Școala Postliceală Sanitară în Secție de 

Recuperare, Medicină fizica și Balneologie și extindere Ambulator 

Totodată, se propune rectificarea programului de activităţi pe anul 2020 pentru Biblioteca 

Județeana Lucian Blaga Alba Iulia. 

 



În Monitorul Oficial nr. 1130/24.11.2020 a fost publicată O.U.G. nr. 201/23.11.2020 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, care prevede la art.25 repartizarea pe județe 

(potrivit anexei nr.3) a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor prevăzute la art. 23 lit. a4) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, 

modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare, cu completările ulterioare,  

suma alocată Județului Alba fiind prevăzută prin rectificare în bugetul local al județului Alba 

(Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 210/2020) în baza H.G. nr. 678/2020 și a Hotărârii 

Consiliului Judetean Alba  nr.207/2020. 

De asemenea, potrivit articolului 27 din ordonanță, economiile înregistrate la finanţarea 

unor cheltuieli descentralizate la nivelul judeţului, pot fi utilizate pentru finanţarea celorlalte 

categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanţează din aceeaşi sursă, fără a afecta finanţarea 

celorlalte servicii care se asigură din suma totală repartizată. 

 

 Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia dezvoltare şi bugete 

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. _____din 25 noiembrie 2020. 

 

Director executiv, 

Marian Florin Aitai 

 

https://idrept.ro/00211784.htm
https://idrept.ro/00211784.htm
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