
ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de organizare a  ”Concursului de arhitectură contemporană în 

Tara Motilor”  
 
Consiliul Judetean Alba întrunit în sedinta ordinară din data de 30.05.2013; 
Luând în dezbatere: 

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare a  ”Concursului de arhitectură contemporană în Tara Motilor; 

• Raportul de specialitate al Directiei Amenajarea Teritoriului si Urbanism nr. 
7064/15.05.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare a  ”Concursului de 
arhitectură contemporană în Tara Motilor”; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 - "Comisia amenajarea 
teritoriliului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea patrimoniului judeţului" 

Având în vedere prevederile: 
o Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 
o Art. 91 – (1) lit. d si alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică 

locală, republicată; 
In temeiul art. 97 – (1) si art. 115 – (1) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică 

locală, republicată, adoptă prezenta: 
                                                      

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă Tema de proiectare a  ”Concursului de arhitectură contemporană în Tara 
Motilor” – parte integrantă a acestei hotărâri; 

Art. 2. Se aprobă Regulamentului de organizare a ”Concursului de arhitectură contemporană în 
Tara Motilor” – parte integrantă a acestei hotărâri; 

Art. 3.  Se aprobă cuantumul premiilor ce urmează a fi acordate în cadrul Concursului de 
arhitectură contemporană în Tara Motilor: 

 Sectiunea 1 - Pensiune turistică în Tara Motilor 
  - Premiul I   – 4.500 lei 
  - Premiul II  – 3.000 lei 
  - Premiul III – 2.000 lei 
  - Mentiune  – 1.200 lei 
     TOTAL = 10.700 lei 
 Sectiunea 2 - Locuintă în Tara Motilor 
  - Premiul I   – 4.500 lei 
  - Premiul II  – 3.000 lei 
  - Premiul III – 2.000 lei 
  - Mentiune  – 1.200 lei 
     TOTAL = 10.700 lei 

 
          Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunică: 
 - Institutiei Prefectului – Judetul Alba; 
 - Directiei Amenajarea Teritoriului si Urbanism; 
 - Directiei Dezvoltare si Bugete; 
 
 

        PREȘEDINTE,             CONTRASEMNEAZĂ, 
                  ION DUMITREL                          SECRETARUL JUDETULUI, 
                                                                                                       MARIANA HURBEAN 
 
Alba Iulia 30.05.2013     
Nr. 84 
































