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HOTĂRÂRE 

privind declararea accesului gratuit al publicului în Sala Unirii   
începând cu data de 24 ianuarie 2013 

 
 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 24 ianuarie 2013; 
 

 Luând în dezbatere:  
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind declararea accesului gratuit al 

publicului în Sala Unirii începând cu data de 24 ianuarie  2013; 
- Raportul de specialitate comun nr. 885/22.01.2013 al Direcţiei de Dezvoltare şi 

Bugete si al Directiei Relatii Publice si Informatică la proiectul de hotărâre înregistrat sub 
nr. 18 din 22.01.2013. 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.142 din 23 august 2012 privind stabilirea de 
taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2013, cu 
modificările şi completările ulterioare ;  

- Adresa nr.                  a  Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 
 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3: Comisia administraţie 
publică locală, juridică şi ordine publică 
 

Având în vedere prevederile: 

-Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Art.91 alin.1, litera b) coroborat cu alin.3 lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

În temeiul art.97 şi art.115-(1) lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta:  
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 
 Art. 1 Se declară accesul gratuit al publicului în Sala Unirii  începând cu data de 
24 ianuarie 2013, în cadrul programului de funcţionare a Muzeului Naţional al Unirii 
Alba Iulia; 
 



 Art. 2 Se modifică în mod corespunzător prevederilor art.1, Anexa 5 a Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr.142 din 23 august 2012 privind stabilirea de taxe locale şi 
tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2013, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 
 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se 
comunică:  

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba;  
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba;  
- Direcţiei Dezvoltare si Bugete;  
- Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia.  
 
 
 
 

PREŞEDINTE  
Ion  Dumitrel 

                                                                                                  Contrasemnează 
                                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI  
                                                                                                           Mariana Hurbean  
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