
ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind însuşirea proiectului de revizuire a Stemei Judeţului Alba şi  
abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 47 din 14.02.2014  

 

Consiliul județean Alba întrunit în ședința ordinară din data de 16.04.2014; 
 Luând în dezbatere: 

 expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea proiectului de 
revizuirea Stemei Judeţului Alba; 

 raportul de specialitate al Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 6487/ 
2014 privind însuşirea proiectului de revizuirea Stemei Judeţului Alba; 

Tinând cont de procesul verbal nr. 647 din 16.01.2014 privind informarea şi consultarea 
locuitorilor judeţului Alba cu privire la revizuirea Stemei Judeţului Alba şi procesul verbal nr. 
2013 din 07.02.2014 încheiat cu ocazia dezbaterii publice referitoare la proiectul de stemă; 

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

Având în vedere prevederile : 
o art. 1 - (5) din H:G. nr. 25/2003 privind Metodologia de elaborare, 

reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi 
comunelor; 

o art. 91 – (1) lit.(f) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică 
locală, republicată; 

 În temeiul art. 97 – (1) și art. 115 –(1) lit.(c), din Legea nr. 215/2001, privind 
administrația publică locală, republicată, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E : 

 
Art.1. Se însuşeşte propunerea de revizuire a Stemei Judeţului Alba, sub forma unui 

scut tăiat prin trasarea unei linii orizontale la 2/5 din înălţime faţă de partea de sus, câmpul de 
jos este despicat în două câmpuri pe verticală. 

- în primul câmp de sus pe fond de aur, se află o coroană de oţel; 
- în primul câmp din partea de jos, pe fond albastru se află un legionar roman de 

argint stând în picioare, privit din faţă, având capul spre dreapta şi ţinând în mâna 
dreaptă o suliţă, iar în cea stângă un scut negru cu inscripţia V.R.R. ; 

- în al doilea câmp din partea de jos pe fond roşu se află sigiliul lui Avram Iancu, un 
brad verde pe un oval auriu încadrat de inscripţia SIGILLU PRAEFECTUREI 
AURARIE GEMINE. 

Art.2. Modelul original al Stemei Judeţului Alba este prevăzut în anexă – parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.3. Se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 47 din 14.02.2014 privind 
însuşirea proiectului de revizuire a Stemei Judeţului Alba. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al județului Alba și se comunică: 
- Instituția Prefectului -  Județul Alba; 
- Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism; 
- Direcţia Tehnică; 
- Direcţia Dezvoltare şi Bugete; 
- Direcţia Juridică şi Administraţie Publică; 
- Direcţia Relaţii Pulbice şi Informatică. 

 
       PREȘEDINTE,                CONTRASEMNEAZĂ, 

                  ION DUMITREL                               SECRETARUL JUDEȚULUI, 
                                                                                                    MARIANA HURBEAN 
Alba Iulia 16.04.2014     
Nr. 92 



 

ANEXĂ 
 la Hotărârea nr. 92 din 16.04.2014 

 
 
 
 
 

 

 


