
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

                    HOTĂRÂRE 
 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 31/ 28.01.2010 
 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.10.2010.      
 Luând în dezbatere: 
           -Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
judeţean Alba nr.31/28.01.2010 privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Alba, 
aparţinând cultelor religioase din judeţul Alba. 
             -Solicitarea Mitropoliei Greco-Catolice Unite cu Roma Blaj înregistrată sub nr.12950/ 07.10.2010                    
             -Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr.13495/18.10.2010  

Având în vedere prevederile: 
- Ordonanţei Guvernului României nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr.1470/2002  privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Ordonanţei nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile 
de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România cu modificările ulterioare. 

-Legii nr.273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Art. 104 alin.5 (1) litera “a” din Legea 215/2001 privind  administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  
Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1- Comisia de Dezvoltare economică, bugete, 

strategii şi cooperare interinstituţională. 
În temeiul art.97(1) şi 115 litera ,,c”din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

     HOTĂRÂRE 
 

Art.1.  Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.31/28.01.2010 în 
sensul acordării unui sprijin financiar Mitropoliei Greco-Catolice Unite cu Roma Blaj  în suma de 100.000 lei 
pentru reabilitarea faţadei imobilului din Blaj, str. Mitropolit Vancea nr.1.  

Art.2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete va duce la 
îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba se comunică şi se înaintează : 
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Alba ; 
- Trezoreriei Municipiului Alba Iulia ; 
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba ; 
- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete ;  
- Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Alba Iulia ; 
 
 

 PREŞEDINTE,          CONTRASEMNEAZĂ, 
 Ion Dumitrel     SECRETARUL JUDEŢULUI 
           MARIANA HURBEA 
 
 
 
Alba Iulia 
Nr.201/28.10.2010 


