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CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTARARE 
privind acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane Alba Iulia 

 
 
 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinara la data de 17.04.2008; 
 Luând în dezbatere: 
                   -Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar 
Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane Alba Iulia; 
                   - Solicitarea de sprijin financiar din partea Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane Alba Iulia 
inregistrata sub nr.4626/02.04.2008 in vederea executarii lucrarilor de restaurare a soclului si 
treptelor Catedralei Incoronarii, precum si lucrari la alei si trotuare in incinta edificiului; 
                    -Raportul de specialitate al Direcţiei  dezvoltare şi bugete nr.4730/04.04. 
                     -Ordonanţei Guvernului României nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată, 
modificată şi completată prin Legea nr.125/2002; 
         -Hotărârii Guvernului României nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei nr.82/2001; 

 -Art. 91-(5), punctul 14, litera ”b” din Legea  administratiei publice locale nr.215/2001, 
republicata; 

Vazand: 
         - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1- Comisia economica si administrarea 
domeniului public si privat. 
În temeiul art. 97-2 si 115(1),litera „c”  din  Legea administratiei publice locale nr. 

215/2001, republicata, adopta prezenta:  
 
     HOTĂRÂRE 
 

Art.1.  Se aprobă  un sprijin financiar Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane Alba Iulia, în sumă 
de 300.000 lei pentru executarea lucrarilor de restaurare a soclului si treptelor Catedralei 
Incoronarii, precum si lucrari la alei si trotuare in incinta edificiului. 

Art.2.  Presedintele Consiliului judetean Alba, prin Directia dezvoltare si bugete va duce la 
indeplinirea prevederilor prezentei hotarari. 
Prezenta hotărâre se publica in Monitorul Oficial al judetului Alba  se comunică si înainteaza: 

- Instituţiei Prefectului- judeţul Alba; 
- Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; 
- Directiei Generale a Finantelor Publice alba; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate specialitate al Consiliului judetean 

Alba ;  
- Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane Alba Iulia ; 

 
                     PRESEDINTE,                                          CONTRASEMNEAZA, 
                    ION DUMITREL                                   SECRETARUL JUDETULUI                                   
                                                                                            MARIANA HURBEAN  
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