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JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a programelor sportive: 

„Performanţă la nivel înalt pentru sportivii de la CS Unirea Alba Iulia, clubul sportiv 

numărul 1 din judeţul Alba” al Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, aferent anului 

competiţional 2021, „Openul Internaţional al României la şah 2021” al  

Federaţiei Române de Şah, aferent anului competiţional 2021 

 

 

  

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

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea 

finanțării nerambursabile a programelor sportive: „Performanţă la nivel înalt pentru sportivii de 

la CS Unirea Alba Iulia, clubul sportiv numărul 1 din judeţul Alba” al Clubului Sportiv Unirea 

Alba Iulia, aferent anului competiţional 2021, „Openul Internaţional al României la şah 2021” 

al Federaţiei Române de Şah, aferent anului competiţional 2021. 

Analizând: 

- cererea de finanțare nr. 322/9 august 2021 depusă de către Clubul Sportiv Unirea Alba 

Iulia înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 17655/9 august 2021; 

- cererea de finanțare nr. 462/17 septembrie 2021 depusă de către Federaţia Română de 

Şah înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20239/17 septembrie 2021; 

Luând în considerare prevederile:  

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 265/24 august 2017 pentru aprobarea 

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

a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 117/26 aprilie 2018 pentru modificarea şi 

completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a 

programelor sportive și a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 105/12 aprilie 2021 privind aprobarea 

bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului creditelor 

interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021; 

Ținând cont de: 

- raportul nr. 20154/16 septembrie 2021 întocmit de către Comisia de verificare a 

documentaţiei de finanţare depusă de către Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, privind 

eligibilitatea, completitudinea şi încadrarea cheltuielilor aferente cererii de finanţare în legislaţia 

naţionala în vigoare şi în Regulamentul privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a 

programelor sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 117/2018, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- raportul nr. 20372/20 septembrie 2021 întocmit de către Comisia de verificare a 

documentaţiei de finanţare depusă de către Federaţia Română de Şah, privind eligibilitatea, 

completitudinea şi încadrarea cheltuielilor aferente cererii de finanţare în legislaţia naţionala în 

vigoare şi în Regulamentul privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a programelor 

sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 117/2018, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile: 

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

ulterioare; 

 - Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

ulterioare;  



- Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului 

nr. 69/2000 aprobat prin H.G. nr. 884/2001; 

 - Normelor financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007, cu 

modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

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

adoptă următoarea 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

Art. 1. Se aprobă finanțarea Programului sportiv „Performanţă la nivel înalt pentru 

sportivii de la CS Unirea Alba Iulia, clubul sportiv numărul 1 din judeţul Alba” al Clubului 

Sportiv Unirea Alba Iulia, aferent anului competiţional 2021, în sumă de 224.000 lei, pe 

categorii de cheltuieli, conform anexei nr. 1  - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă finanțarea Programului sportiv „Openul Internaţional al României la 

şah 2021” al Federaţiei Române de Şah, aferent anului competiţional 2021, în sumă de 

30.000 lei, pe categorii de cheltuieli, conform anexei nr. 2  - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Transferul sumelor către beneficiarul finanțării se va efectua conform creditelor 

bugetare aprobate în bugetul local al Judeţului Alba cu această destinație și în strictă corelare cu 

gradul de încasare a veniturilor proprii la  bugetul local al Judeţului Alba şi în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 

Art. 4. Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra derulării activităţilor 

finanţate din fonduri publice aferente programului sportiv menţionat. 

 Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. 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 Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, 

Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, Federaţiei Române de Şah, 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. 202 

Alba Iulia, 22 septembrie 2021 

http://www.cjalba.ro/


Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 202 din 22 septembrie 2021 
 

Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora, pentru programul sportiv 

„Performanţă la nivel înalt pentru sportivii de la CS Unirea Alba Iulia, clubul sportiv numărul 1 din judeţul Alba”  

al Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, aferent anului competiţional 2021 

Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* 

Valoarea 

totală 

- lei - 

Obiectiv/obiective 

1.Subprogramul ATLETISM: 

- pregătire sportivă şi recompense sportivi şi 

antrenori pentru rezultatele obţinute la competiţiile 

sportive 

- participarea la activitatea de pregătire 

Campionatele naţionale 

- plata contractelor de activitate sportivă 

- achiziţionarea de vitamine, susţinătoare de efort, 

medicamente, materiale sanitare, produse pentru 

refacere şi recuperare, vize medicale 

29 Sportivi și 4 

antrenori 

 

 

  

- Indemnizaţii sportive, 

premii şi alte drepturi 

sportivi şi antrenori 

 

 

 

58.000,00 - 5 medalii de Aur, 5 medalii de 

Argint precum şi participarea la 

Campionatele Balcanice şi 

Europene  

- Convocare la Loturile naţionale 

şi calificări la întrecerile naţionale 

viitoare - plata contractelor de 

activitate sportivă 

încheiate 

 

12.000,00 

Total Subprogram ATLETISM 70.000,00 

2. Subprogramul BOX: 

- pregătire sportivă şi recompense sportivi şi 

antrenori pentru rezultatele obţinute la competiţiile 

sportive 

 

29 Sportivi și  2 

antrenori 

- Indemnizaţii sportive, 

premii şi alte drepturi 

sportivi şi antrenori 

20.000,00 - obţinerea a 4 medalii la 

Competiţiile din calendarul oficial 

stabilit de Federaţia Română de 

Box 

- Convocare la Loturile naţionale 

şi calificări la întrecerile naţionale 

viitoare 

  

Total Subprogram BOX 20.000,00 

3. Subprogramul HALTERE: 

- pregătire sportivă şi recompense sportivi şi 

antrenori pentru rezultatele obţinute la competiţiile 

sportive 

 

10 Sportivi și  3 

antrenori 

- Indemnizaţii sportive, 

premii şi alte drepturi 

sportivi şi antrenori  

9.000,00 - obţinerea a 6 medalii la 

Competiţiile din calendarul sportiv 

naţional 

- selecţionarea a cel puţin 1 

sportiv în lotul naţional de juniori 

şi convocare la Loturile naţionale  

Total Subprogram HALTERE 9.000,00 

4. Subprogramul JUDO: 

- pregătire sportivă şi recompense sportivi şi 

antrenori pentru rezultatele obţinute la competiţiile 

sportive 

 54 Sportivi și 2 

antrenori 

- Indemnizaţii sportive, 

premii şi alte drepturi 

sportivi şi antrenori  

15.000,00 - obţinerea a 6 medalii la 

Competiţiile din calendarul sportiv 

naţional  

- participarea la competiţiile 

internaţionale 



- Convocarea a 2 sportivi  la Lotul 

naţional 

Total Subprogram JUDO 15.000,00 

5. Subprogramul ORIENTARE: 

- pregătire sportivă şi recompense sportivi şi 

antrenori pentru rezultatele obţinute la competiţiile 

sportive 

 

 6 Sportivi și  

1antrenor 

- Indemnizaţii sportive, 

premii şi alte drepturi 

sportivi şi antrenori 

40.000,00  - obţinerea a 6 medalii la 

Competiţiile din calendarul sportiv 

naţional  

- participarea la competiţiile 

internaţionale 

- Convocarea unui sportiv  la 

Lotul naţional 

- calificarea la întrecerile 

internaţionale 

Total Subprogram ORIENTARE 40.000,00 

6. Subprogramul POWERLIFTING: 

- pregătire sportivă şi recompense sportivi şi 

antrenori pentru rezultatele obţinute la competiţiile 

sportive 

- plata contractelor de activitate sportivă 

 

 12 Sportivi și  1 

antrenor 

 

 

- Indemnizaţii sportive, 

premii şi alte drepturi 

sportivi şi antrenori  

62.000,00 - obţinerea unui număr de 20 

medalii la Competiţiile din 

calendarul sportiv naţional  

- calificarea a cel puţin 2 sportivi 

la lotul naţional şi obţinerea a 2 

medalii la competiţiile 

internaţionale 

- plata contractelor de 

activitate sportivă 

încheiate 

 

8.000,00 

Total subprogram POWERLIFTING 70.000,00 

TOTAL  224.000,00  

 

CONSILIERII JUDEŢENI:            

                                                                                                                                                           

       CHERECHEŞ IOAN DAN                

                                                                                       

         MOCAN MARIA-MIRELA        

          

                                    BARB CRISTIAN                       

 

                                    DĂRĂMUŞ EUGENIA-MARCELA          

 

TRÎMBIŢAŞ PETRONELA CAMELIA  

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 202 din 22 septembrie 2021 
 

Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora, pentru programul sportiv „Openul Internaţional al României la şah 2021”  

al Federaţiei Române de Şah, aferent anului competiţional 2021 

 

Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* 

Valoarea 

totală 

- lei - 

Obiectiv/obiective 

1. Openul Internaţional al României 

 

20-30 participanţi din 

3-6 ţări  

 

 

 

  

- Indemnizaţii sportive, 

premii şi alte drepturi 

sportivi şi antrenori   

 

 

 

27.000,00 Ridicarea nivelului de performanţă 

al tinerilor jucători de perspectivă 

2.Openul Judeţului Alba 30-40 participanţi - Indemnizaţii sportive, 

premii şi alte drepturi 

sportivi şi antrenori   

 

 

 

3.000,00 Promovarea şahului în judeţul 

Alba 

3. Memorialul Mihail Breaz 

 

30-40 participanţi - - Dezvoltarea bazei de selecţie în 

rândul elevilor 

TOTAL  30.000,00  

 

CONSILIERII JUDEŢENI:            

                                                                                                                                                           

       CHERECHEŞ IOAN DAN                

                                                                                       

         MOCAN MARIA-MIRELA        

          

                                    BARB CRISTIAN                       

 

                                    DĂRĂMUŞ EUGENIA-MARCELA          

 

TRÎMBIŢAŞ PETRONELA CAMELIA  

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 20553/22 septembrie 2021 

 

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a  

programelor sportive „Performanţă la nivel înalt pentru sportivii de la CS Unirea Alba Iulia, 

clubul sportiv numărul 1 din judeţul Alba” al Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia,  

aferent anului competiţional 2021, „Openul Internaţional al României la şah 2021”  

al Federaţiei Române de Şah, aferent anului competiţional 2021 

 

 I. Expunere de motive 

Urmare a faptului că au fost depuse un număr de două Cereri de finanţare nerambursabilă 

pentru următoarele programe sportive: „Performanţă la nivel înalt pentru sportivii de la CS 

Unirea Alba Iulia, clubul sportiv numărul 1 din judeţul Alba” al Clubului Sportiv Unirea Alba 

Iulia, aferent anului competiţional 2021, înregistrat la registratura Consiliului Judetean Alba cu 

nr. 17655/2021 şi „Openul Internaţional al României la şah 2021” al Federaţiei Române de Şah, 

aferent anului competiţional 2021, înregistrat la registratura Consiliului Judetean Alba cu nr. 

20239/2021, acestea au fost verificate de către Comisia de verificare a documentațiilor de 

finanțare depuse de către solicitanți în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 117/26 aprilie 

2018, constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 286/2020, 

constatându-se că au îndeplinit criteriile privind eligibilitatea, completitudinea și încadrarea 

cheltuielilor în legislația națională în vigoare și în Regulamentul privind condițiile, criteriile și 

procedura de finanțare a programelor sportive aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

nr. 117/2018, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul. 

Astfel, se propune finanţarea din bugetul local al Judeţului Alba a Programelor sportiv 

„Performanţă la nivel înalt pentru sportivii de la CS Unirea Alba Iulia, clubul sportiv 

numărul 1 din judeţul Alba” al Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, aferent anului competiţional 

2021, în sumă de 224.000 lei, şi a Programului sportiv „Openul Internaţional al României la 

şah 2021” al Federaţiei Române de Şah, aferent anului competiţional 2021, în sumă de 

30.000 lei. 

 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Strategia Națională pentru Sport 2016-2032 aprobată de către Ministerul Tineretului și 

Sportului prevede că „o politică coerentă de organizare și susținere a sportului de masă și 

performanță în România trebuie să reprezinte o prioritate la nivelul tuturor autorităților...”. 

Potrivit prevederilor Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi 

completările ulterioare, prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale 

se pot aloca sume din bugetul local pentru finanțarea programelor sportive ale cluburilor de drept 

public și privat înființate pe raza unităţii administrativ-teritoriale. 

De asemenea, prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se 

pot aloca sume din bugetul local pentru finanțarea programelor sportive desfășurate în raza 

județului Alba, de către asociațiile județene pe ramură de sport, federațiile sportive naționale, 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba și Inspectoratul Școlar Județean Alba.  

În mod similar, tot prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice 

locale se stabilesc condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de 

cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanţi la activităţile sportive. Drept urmare, prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 117/2018, cu modificările şi completările ulterioare, a 

fost aprobată modificarea şi completarea Regulamentului privind condiţiile, criteriile și 

procedura de finanțare a programelor sportive și contractul - cadru încheiat cu beneficiarii 

finanțării, denumit în continuare Regulamentul, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

nr. 265/2017. 

Proiectul de act administrativ vizează stabilirea condițiilor, criteriilor și procedurii de 

finanțare a programelor sportive „Performanţă la nivel înalt pentru sportivii de la CS Unirea 

Alba Iulia, clubul sportiv numărul 1 din judeţul Alba” al Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, 



aferent anului competiţional 2021 şi „Openul Internaţional al României la şah 2021” al 

Federaţiei Române de Şah, aferent anului competiţional 2021. 

 

III. Reglementări anterioare 

Nu sunt 

 

 IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. f, art. 182 alin. 1 şi 2, art. 196 alin 1 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul administrativ cu modificările şi 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. 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 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. 202/22 septembrie 2021. 

Pentru aceste considerente, propunem 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. 

 

 

 

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. 20554/22 septembrie 2021 

 

 

 

 

Către 

ADMINISTRATORUL PUBLIC AL JUDEŢULUI ALBA 

Domnului Dan Mihai POPESCU 

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 redactării raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a programelor sportive:  

„Performanţă la nivel înalt pentru sportivii de la CS Unirea Alba Iulia, clubul sportiv 

numărul 1 din judeţul Alba” al Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, aferent anului 

competiţional 2021,  „Openul Internaţional al României la şah 2021” al  

Federaţiei Române de Şah, aferent anului competiţional 2021 

 

 

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

până în data de 24 septembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a 

şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de  27 septembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 202/22 septembrie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

  - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării 

nerambursabile a programelor sportive: „Performanţă la nivel înalt pentru sportivii de la CS 

Unirea Alba Iulia, clubul sportiv numărul 1 din judeţul Alba” al Clubului Sportiv Unirea Alba 

Iulia, aferent anului competiţional 2021, „Openul Internaţional al României la şah 2021” al 

Federaţiei Române de Şah, aferent anului competiţional 2021. 

- cererea de finanțare nr. 322/9 august 2021 depusă de către Clubul Sportiv Unirea Alba 

Iulia înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 17655/9 august 2021; 

- cererea de finanțare nr. 462/2021 depusă de către Federaţia Română de Şah  

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20239/17 septembrie 2021; 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Administrator Public/Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale 

Direcția Dezvoltare și Bugete 

Direcţia Juridică şi Administraţie Publică 

Nr. 20556/22 septembrie 2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a  

programelor sportive: „Performanţă la nivel înalt pentru sportivii de la CS Unirea Alba 

Iulia, clubul sportiv numărul 1 din judeţul Alba” al Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, 

aferent anului competiţional 2021,  „Openul Internaţional al României la şah 2021” al  

Federaţiei Române de Şah, aferent anului competiţional 2021 

 

 

 Potrivit prevederilor art. 3 alin. 1 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu 

modificările si completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice sprijină sportul pentru 

toţi şi sportul de performanță şi asigură condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a 

educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale.  

 De asemenea, art. 69 din același act normativ prevede la alin. 1 că ”Structurile sportive 

fără scop patrimonial în condiţiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat şi 

de la bugetele locale pentru finanţarea de programe sportive. Aceste sume se asigură pe bază de 

contracte încheiate între structurile sportive respective şi organele administraţiei publice 

centrale sau locale, după caz”. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 265/2017 a fost aprobat Regulamentul 

privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a programelor sportive şi a Contractului – 

cadru încheiat cu beneficiarii finanţării, hotărâre modificată şi completată succesiv prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 117/2018,  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

208/2020 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 291/2020. 

 Astfel au fost depuse un număr de două cereri de finanţare pentru următoarele programe 

sportive: „Performanţă la nivel înalt pentru sportivii de la CS Unirea Alba Iulia, clubul sportiv 

numărul 1 din judeţul Alba” al Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, aferent anului competiţional 

2021, înregistrat la registratura Consiliului Judetean Alba cu nr. 17655/2021, „Openul 

Internaţional al României la şah 2021” al Federaţiei Române de Şah, aferent anului 

competiţional 2021, înregistrat la registratura Consiliului Judetean Alba cu nr. 20239/2021. 

Cererile de finanţare nerambursabilă, verificate de către Comisia constituită prin 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 286/2020, au îndeplinit criteriile privind 

eligibilitatea, completitudinea și încadrarea cheltuielilor în legislația națională în vigoare și în 

Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive 

aprobat prin hotărârea mai sus menţionată, propunându-se finanţarea din bugetul local al 

Judeţului Alba a Programului sportiv „Performanţă la nivel înalt pentru sportivii de la CS 

Unirea Alba Iulia, clubul sportiv numărul 1 din judeţul Alba” al Clubului Sportiv Unirea Alba 

Iulia, aferent anului competiţional 2021, în sumă de 224.000 lei, şi a Programului sportiv 

„„Openul Internaţional al României la şah 2021” al Federaţiei Române de Şah, aferent anului 

competiţional 2021, în sumă de 30.000 lei. 

În acest sens, activitatile, categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora sunt prevăzute în 

anexele Proiectului de hotărâre nr. 163/2021. Alocarea fondurilor se va realiza în funcție de 

încasarea veniturilor bugetului local și de creditele bugetare alocate cu această destinație, cu 

repectarea prevederilor legale în vigoare.  

Având în vedere considerentele şi textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de hotărâre inițiat de grupul de consilieri 

judeţeni ai Consiliului Județean Alba privind finanțarea nerambursabila a programelor 

sportive: „Performanţă la nivel înalt pentru sportivii de la CS Unirea Alba Iulia, clubul 

sportiv numărul 1 din judeţul Alba” al Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, aferent anului 



competiţional 2021, „Openul Internaţional al României la şah 2021” al Federaţiei Române de 

Şah, aferent anului competiţional 2021. 

 

 

Administrator public,    Director executiv,    Director executiv, 

Dan Mihai POPESCU             Marian Florin AITAI                      Liliana NEGRUŢ 

 

 

Redactat: Sorina OPREAN- consilier superior 

 


