
ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
   

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de desfăsurare a activitătilor din cadrul 

proiectului ”Comuna vazută de copii – ghid de prezentare a comunei” (comunele Noslac, 
Lopadea Nouă, Lunca Muresului, Miraslău, Almasu Mare, Rosia Montană, Bucium, 

Ciuruleasa – Judetul Alba) 
 
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 desfăsurare a activitătilor din cadrul proiectului ”Comuna 
vazută de copii – ghid de prezentare a comunei” (comunele Noslac, Lopadea 
Nouă, Lunca Muresului, Miraslău, Almasu Mare, Rosia Montană, Bucium, 
Ciuruleasa – Judetul Alba); 

• Raportul de specialitate al Directiei Amenajarea Teritoriului si Urbanism nr. 
7048/15.05.2013 privind aprobarea Regulamentului de desfăsurare a 
activitătilor din cadrul proiectului ”Comuna vazută de copii – ghid de 
prezentare a comunei” (comunele Noslac, Lopadea Nouă, Lunca Muresului, 
Miraslău, Almasu Mare, Rosia Montană, Bucium, Ciuruleasa – Judetul Alba); 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 - "Comisia educaţie, cultură, 
tineret, ONG-uri şi sport", cu amendamentul propus şi votat. 

• 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 Regulamentul de desfăsurare a activitătilor din cadrul proiectului 

”Comuna vazută de copii – ghid de prezentare a comunei” (comunele Noslac, Lopadea 
Nouă, Lunca Muresului, Miraslău, Almasu Mare, Rosia Montană, Bucium, Ciuruleasa – 
Judetul Alba) – parte integrantă a acestei hotărâri; 

Art. 2. Se aprobă cuantumul premiilor ce se vor acorda în cadrul proiectului 
”Comuna vazută de copii – ghid de prezentare a comunei” (comunele Noslac, Lopadea 
Nouă, Lunca Muresului, Miraslău, Almasu Mare, Rosia Montană, Bucium, Ciuruleasa – 
Judetul Alba), pentru fiecare din comunele mentionate, respectiv: 
      - 1 premiu de 300 lei pentru activitatea de coordonare desfăsurată de către profesor; 
      - maxim 10 premii în valoare de câte 100 lei fiecare, pentru 10 elevi care realizează 
cele mai bune lucrări; 
 
          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; 
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