
ROMÂNIA 
JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN 
 

HOT�RÂRE 
privind constituirea Comisiei pentru elaborarea Programului multianual  

de reabilitare a monumentelor istorice, biserici 
 
 

 Consiliul jude�ean Alba, întrunit în �edin�a ordinar� în data de 23. 08. 2007; 
 Luând în dezbatere: 

1. Expunerea de motive �i proiectul de hot�râre privind constituirea Comisiei pentru 
elaborarea Programului multianual de reabilitare a monumentelor istorice; 

2. Raportul de specialitate al Direc�iei Rela�ii Publice �i Informatic� nr. 9731 din 
10. 08. 2007 la proiectul de hot�râre privind constituirea Comisiei pentru 
elaborarea Programului multianual de reabilitare a monumentelor istorice. 

           Vazand: 
• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.4 ”Comisia de cultura, culte, 

invatamant, sport si turism”; 
Având în vedere prevederile: 

• Legii nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicat�; 
• Ordonan�a 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� cu modific�ri �i complet�ri prin Legea nr. 152/2002; 

• Hot�rârea Guvernului României nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonan�a Guvernului României nr. 
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit��ile de cult 
apar�inând cultelor religioase recunoscute din România, cu modific�rile 
ulterioare. 

 În temeiul art.97-(1) �i art.115- (1) lit „c” din Legea administra�iei publice locale nr. 
215/2001 republicat�, adopt� prezenta   

 

H O T � R Â R E 

Art.1.  Se aprob� constituirea Comisiei  
pentru elaborarea Programului multianual de reabilitare a monumentelor istorice, biserici  în 
urm�toarea componen��: 

- Eugenia M�rginean, arhitect �ef  al Consiliului jude�ean Alba; 
- Anamaria Bolea, consilier, compartimentul Institu�ii publice de cultur� �i  patrimoniu 

cultural, Consiliului jude�ean Alba; 
- Gabriel Rustoiu, director general, Muzeul Na�ional al Unirii Alba Iulia; 
- Matei Drâmb�rean director executiv,  Direc�ia Jude�ean� pentru Cultur�, Culte �i    

Patrimoniu Cultural  Na�ional Alba; 
- Gheorghe Fle�er, istoric de art�, Muzeul Na�ional al Unirii Alba Iulia; 
- Mircea Sab�u, arhitect atestat Ministerul Culturii �i Cultelor; 
- Radu Cormo�, inspector �ef, Inspectoratul de Stat în Construc�ii Alba. 

Art 2.  Comisia va func�iona conform Regulamentului de func�ionare al Comisiei potrivit anexei - 
parte integrant� a prezentei hot�râri. 

Prezenta hot�râre se public� în Monitorul Oficial al jude�ului Alba �i se comunic�: 
- Institu�iei prefectului – jude�ul Alba; 
- Direc�iei Jude�ene pentru Cultur�, Culte �i Patrimoniu Cultural Na�ional Alba;  
- Muzeului Na�ional al Unirii Alba Iulia; 



- Inspectoratul de Stat în Construc�ii Alba; 
- D-lui Mircea Sab�u; 
- Direc�iilor din aparatul de specialitate al Consiliului jude�ean Alba; 
 

 
                    PRE�EDINTE, 

                   Ion DUMITREL 

         CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                p. SECRETARUL JUDE�ULUI, 
                                                 LILIANA NEGRU� 

 
Nr. 140 
Alba Iulia, 23.08.2007 
 


