
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 HOTĂRÂRE 

privind acordarea unor facilităţi elevilor din unităţile de învăţământ special  

de către instituţiile de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba 

 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de  27 februarie 2014; 

Luând în dezbatere:  

- Expunerea de motive privind acordarea unor facilităţi elevilor din unităţile de învăţământ 

special de către instituţiile de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Gestiunea Patrimoniului şi Informatică privind acordarea 

unor facilităţi elevilor din unităţile de învăţământ special de către instituţiile de cultură aflate sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Alba 

- Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.4 – educație, cultură, tineret, ONG – uri 

și sport : 

Având în vedere prevederile: 

 - Art. 91 alin. (1) lit. d) şi alin. 5 lit. a) pct. 1 şi 4 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 și 115 (1), litera „c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
                                                 HOTĂRÂRE 

 
Art. 1, (1): Se aprobă accesul gratuit al elevilor ce urmează învăţământul special, în instituţiile 

de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba; 

Art. 1, (2): Accesul gratuit în instituţiile de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba se va face pe bază de tabel nominal cu elevii vizitatori şi cadrele didactice însoţitoare, avizat de 

directorul unităţii de învăţământ; 

Art. 2: Se aprobă scutirea de plata taxei pentru elevii din învăţământul special care se înscriu la 

cursurile Şcolii populare de arte şi meserii din cadrul Centrului de cultură “Augustin Bena” Alba; 

Art. 3 : Anexa nr.5 A Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.198/2013, privind stabilirea de 

taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2014, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează instituţiile  publice de  cultură  din subordinea 

Consiliului Judeţean Alba. 

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

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 

- Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

- Biblioteca judeţeană “Lucian Blaga” Alba 

- Teatrul de păpuşi “Prichindel” Alba Iulia 

- Centrul de cultură “Augustin Bena” Alba  

- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Alba 

 

              PREȘEDINTE, 

            ION DUMITREL 

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
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