
ROMÂNIA 
JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN 
 

HOT�RÂRE 
privind acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane Alba Iulia 

 
 
 Consiliul jude�ean Alba, întrunit în �edin�� ordinara la data de 31.07.2007; 
 Luând în dezbatere: 
                   -Expunerea de motive privind acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Ortodoxe 
Romane Alba Iulia; 
                   - Solicitarea de sprijin financiar din partea Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane Alba Iulia 
inregistrata sub nr.5601/09.05.2007 in vederea refacerii invelitori din tabla a Catedralei Incoronarii; 
                    -Raportul de specialitate al Direc�iei  dezvoltare �i bugete nr.8374 /  12.07.2007; 

Vazand: 
         -Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia economica si 
administrarea domeniului public si privat si al Comisiei nr.4 – Comisia de cultura 
,culte,invatamant, sport si turism; 
         -Ordonan�ei Guvernului României nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unit��ile de cult apar�inând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat�, 
modificat� �i completat� prin Legea nr.125/2002; 

         -Hot�rârii Guvernului României nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonan�ei nr.82/2001; 

         -Art. 91-(5), punctul 14, litera ”b” din Legea  administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicata; 
         -Hotararea Consiliului judetean Alba nr. 116 /31.07.2007 privind rectificarea bugetului 
general al judetului Alba, a bugetului propriu al judetului Alba si a bugetelor de venituri si 
cheltuieli ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean finantate din subventii si 
din  venituri proprii pe anul 2007; 
În temeiul art. 97-2 si 115(1),litera „c”  din  Legea administratiei publice locale nr. 

215/2001, republicata, adopta prezenta:  
 
     HOT�RÂRE 
 

Art.1.  Se aprob�  un sprijin financiar Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane Alba Iulia, în sum� 
de 300.000 lei pentru refacere invelitoare din tabla la Catedrala Reantregirii.  

Art.2.  Presedintele Consiliului judetean Alba, prin Directia dezvoltare si bugete va duce la 
indeplinirea prevederilor prezentei hotarari. 

 
Prezenta hot�râre se publica in Monitorul Oficial al judetului Alba  se comunic� si înainteaza: 
- Institu�iei Prefectului- jude�ul Alba; 
- Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; 
- Directiei Generale a Finantelor Publice alba; 
- Direc�iilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judetean Alba ;  
 - Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane Alba Iulia ; 
 

 
            PRESEDINTE,                                                            CONTRASEMNEAZA,  
          ION DUMITREL                                                    SECRETARUL JUDETULUI   
                                                                                                MARIANA HURBEAN                                                                              
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