
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în cadrul Comisiei 

de evaluare, supraveghere şi control al activităţii Fundaţiei pentru tineret judeţene Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna februarie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în cadrul Comisiei de evaluare, supraveghere şi 

control al activităţii Fundaţiei pentru tineret judeţene Alba; 

- adresa nr. BVR_AIF-3228/2020 a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice 

Braşov - Serviciul Inspecţie Economico-Financiară - Compartimentul I.E.F. Alba, înregistrată la 

registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 1122/15 ianuarie 2021; 

- adresa nr. 2156/P/SC/II.C.22/2021 a Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, înregistrată la 

registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 2487/1 februarie 2021; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 26/25 

ianuarie 2021 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

      - art. 191 alin. 1 lit. a, c şi 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; 

- art. 29 alin. 1 din Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene 

pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, 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 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1.  Se desemnează doamna Sorina OPREAN - consilier superior în cadrul 

Compartimentului tineret, învățământ, sport, relaţii interinstituţionale din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba, în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în cadrul 

Comisiei de evaluare, supraveghere şi control al activităţii Fundaţiei pentru tineret judeţene 

Alba. 

Art. 2. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 

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

înaintează şi se comunică: Prefectului  Judeţul Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 

Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov - Serviciul Inspecţie Economico-

Financiară, Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, Administratorului public al Judeţului Alba, 

doamnei Sorina Oprean, Direcției juridică și administraţie publică, Compartimentului tineret, 

învățământ, sport, relaţii interinstituţionale și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                                                           Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                       Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 30 

Alba Iulia, 11 februarie 2021 



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:  

Compartimentului tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale 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, către următoarele comisii de specialitate: 

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

uri și sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr.  3387/11 februarie 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

al proiectului de hotărâre cu privire la desemnarea unui reprezentant al  

Consiliului Judeţean Alba în cadrul Comisiei de evaluare, supraveghere  

şi control al activităţii Fundaţiei pentru tineret judeţene Alba 

 

 

 

I. Expunere de motive 

Conform prevederilor art. 29 alin. 1 din Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic 

al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, astfel cum au fost  modificate și 

completate prin O.U.G. nr. 166/2002 „la nivelul fiecărui judeţ, evaluarea, supravegherea şi 

controlul activităţii fundaţiei judeţene pentru tineret se exercită de către o comisie formată din 

câte un reprezentant al direcţiei pentru tineret şi sport judeţene, al prefectului, al consiliului 

judeţean, şi al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene”, iar „modul de organizare şi 

funcţionare, precum şi atribuţiile comisiei stabilesc prin regulamentul de punere în aplicare a 

dispoziţiilor prezentei legi”. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Fundaţiile judeţene pentru tineret sunt persoane juridice de drept privat şi de utilitate 

publică, autonome, neguvernamentale, nepolitice şi fără scop lucrativ, constituite în baza 

prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990 privind înfiinţarea fundaţiilor pentru tineret, unice la 

nivelul fiecărui judeţ  

Fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti au ca scop elaborarea, 

organizarea şi finanţarea de programe specifice şi instruirea, educarea şi formarea tineretului în 

spiritul tradiţiilor umaniste, al valorilor democraţiei şi aspiraţiilor societăţii româneşti. Pentru 

realizarea scopului prevăzut anterior fundaţiile judeţene pentru tineret administrează patrimoniul 

propriu şi resursele de care dispun, în condiţiile legii, în folosul tinerilor şi al structurilor de 

tineret interesate din unitatea administrativ-teritorială respectivă. 

Sediile fundaţiilor judeţene pentru tineret se află în reşedinţele de judeţ 

 

III. Reglementări anterioare 

Nu sunt 

 

 IV. Baza legală 

 - art. 191 alin. 1 lit. a, c şi 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; 

- art. 29 alin. 1 din Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene 

pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

https://idrept.ro/00000483.htm


 

VIII. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu este cazul 

 

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

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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. 30  din 11 februarie 2021. 

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, cu modificările şi completările ulterioare 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.  3388/11 februarie 2021 

 

 

 

Către 

Domnul Dan Mihai POPESCU - administrator public al Judeţului Alba 

COMPARTIMENTUL TINERET, ÎNVĂŢĂMÂNT, SPORT  

ŞI RELAŢII INTERINSTITUŢIONALE  

 

  

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 și completările 

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

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în cadrul Comisiei 

de evaluare, supraveghere şi control al activităţii Fundaţiei pentru tineret judeţene Alba 

 

 

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

până în data de 17 februarie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 25 februarie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 30/11 februarie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în cadrul Comisiei de evaluare, supraveghere şi 

control al activităţii Fundaţiei pentru tineret judeţene Alba; 

- adresa nr. BVR_AIF-3228/2020 a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice 

Braşov - Serviciul Inspecţie Economico-Financiară - Compartimentul I.E.F. Alba, înregistrată la 

registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 1122/15 ianuarie 2021; 

- adresa nr. 2156/P/SC/II.C.22/2021 a Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, înregistrată la 

registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 2487/1 februarie 2021. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale 

Nr. ……/15 februarie 2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la desemnarea unui reprezentant al  

Consiliului Judeţean Alba în cadrul Comisiei de evaluare, supraveghere  

şi control al activităţii Fundaţiei pentru tineret judeţene Alba 

 

  

Conform art. 2 din Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene 

pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare, fundaţiile 

judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti sunt persoane juridice de drept privat şi de 

utilitate publică, autonome, neguvernamentale, nepolitice şi fără scop lucrativ, constituite în baza 

prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990 privind înfiinţarea fundaţiilor pentru tineret, unice la 

nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti. 

Potrivit art. 3 alin. 1 Fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti au ca 

scop elaborarea, organizarea şi finanţarea de programe specifice şi instruirea, educarea şi 

formarea tineretului în spiritul tradiţiilor umaniste, al valorilor democraţiei şi aspiraţiilor 

societăţii româneşti. Iar potrivit alin. 2 Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. 1 fundaţiile 

judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti administrează patrimoniul propriu şi resursele 

de care dispun, în condiţiile legii, în folosul tinerilor şi al structurilor de tineret interesate din 

unitatea administrativ-teritorială respectivă. 

Prin art. 29 alin. 1 este stipulat faptul că la nivelul fiecărui judeţ, evaluarea, 

supravegherea şi controlul activităţii fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului 

Bucureşti se exercită de către o comisie formată din câte un reprezentant al direcţiei pentru 

tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, al prefectului, al consiliului 

judeţean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi al direcţiei generale a 

finanţelor publice judeţene. Modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile comisiei se 

stabilesc prin regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor prezentei legi. 

Astfel, se desemnează doamna SORINA OPREAN – consilier superior în cadrul 

Compartimentului tineret, învățământ, sport, relaţii interinstituţionale, în calitate de reprezentant 

al Consiliului Judeţean Alba în cadrul Comisiei de evaluare, supraveghere şi control al 

activităţii Fundaţiei pentru tineret judeţene Alba. 

 

 

 

Administrator public,      

Dan Mihai POPESCU                              

 

 

 

Întocmit, 

Sorina Oprean - consilier superior 


