
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Programului ”Revoluția Română la un sfert de veac” 

 
 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data de 9 decembrie 2014; 
Văzând:  

- Expunerea de motive la Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Programului ”Revoluția Română la un 
sfert de veac”; 

- Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului ”Revoluția Română la un sfert de veac”; 
- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Gestionarea Patrimoniului și Informatică, și Direcției 

Dezvoltare și Bugete nr. 19631/27.11.2014; 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 – „Comisia educație, cultură, tineret, ONG-uri și 

sport”. 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 91 (1), litera „b”  şi (6), literele„a” şi „c” din Legea administraţiei publice locale    nr. 215/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

- Hotărârii nr. 97/2006 privind aprobarea participării Consiliului județean Alba în calitate de membru al 
Asociației „Congresul Spiritualității Românești de Pretutindeni”; 

 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 Se aprobă Programul ”Revoluția Română la un sfert de veac”, potrivit anexei parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 2 Pentru realizarea activităților cuprinse în Programul aprobat potrivit articolului 1 al prezentei 
hotărâri, sunt prevăzute în bugetul propriu al Județului Alba pe anul 2014, resurse financiare în sumă în: 
40.000 lei. 

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

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 
- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba. 

 
 
 
         PREŞEDINTE, 
        ION DUMITREL                              

 Contrasemnează,                                                                                                             
SECRETARUL JUDEȚULUI, 
      MARIANA HURBEAN 

 
 
 
 
 
Înregistrat sub nr. 201 
Alba Iulia, 9 decembrie 2014 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN       
             Anexă  

la hotărârea nr.201/09.12.2014 
 
 
 
 
 
 

Programul  
„Revoluția Română la un sfert de veac” 

 
 
 
 

 Dezvelirea plăcii comemorative. 
 Depuneri coroane flori la Monumentul Revoluției. 
 Acordarea de diplome,  plachete și albumul aniversar.  

 
 

 
 

Notă: Cheltuielile privind desfășurarea activităților omagiale din cadrul programului 
„Revoluția Română la un sfert de veac”, se referă la costuri pentru promovare, materiale 
informative, tipărituri, masă.    
 

 
 


