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HOTĂRÂREA nr.119  
din 27 august 2021 

privind repartizarea sumelor pentru finanţarea activităţilor de performanţă 
desfăşurate de asociațiile județene pe ramură sportivă în anul competiţional  

2021-2022 
 

Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;    
Având în vedere:  
- referatul de aprobare nr. 15331din 18.08.2021 al preşedintelui Consiliului judeţean; 
- raportul de specialitate comun nr. 15332 din 18.08.2021 al Direcţiei juridice şi administraţie 

locală şi al Direcţiei economice; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr.77 din 30.06.2021 privind aprobarea 

regulamentului pentru finanțarea programelor sportive ale asociațiilor județene pe ramură 
sportivă afiliate la federațiile sportive corespondente, constituite ca persoane juridice de 
drept privat fără scop lucrativ; 

- procesul verbal de verificare a îndeplinirii condiţiilor pentru repartizarea sumelor al 
Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Sălaj pentru învăţământ, sănătate, protecţie 
socială, cultură, sport şi tineret; 

- prevederile art. 18^1 alin.(2) lit.c) şi ale art. 69 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000 cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă repartizarea sumelor alocate pentru finanţarea programelor sportive ale 
asociațiilor județene pe ramură sportivă afiliate la federațiile sportive corespondente, constituite ca 
persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ, ce se vor desfăşura în anul competiţional 2021-
2022, în cuantum de 250,00 mii lei, astfel: 

a)    250,00 mii lei – Asociația Județeană de Fotbal, din care 250,00 mii lei în anul 2021. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele 

Consiliului Judeţean Sălaj şi Direcţia economică. 
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia economică;  
- Asociația Județeană de Fotbal. 
 
 
 PREŞEDINTE, 
                                                                                        Contrasemnează: 

      Dinu Iancu - Sălăjanu                                  SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,         
                                                                 Cosmin-Radu Vlaicu 
 


