
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea implementării proiectului “MUSEIKON. Un nou muzeu al 
icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia” selectat spre 

finanţare prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-
2014/Granturi SEE din cadrul Programului Conservarea şi revitalizarea 

patrimoniului cultural şi natural PA16/RO12  
 
 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 09 decembrie 
2014; 
 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării 
proiectului “MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument 
istoric restaurată în Alba Iulia” selectat spre finanţare prin Mecanismul Financiar al 
Spaţiului Economic European 2009-2014/Granturi SEE din cadrul Programului 
Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural PA16/RO12; 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete şi Direcţiei 
tehnice nr. 20149/04.12.2014 ; 

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 5 – Comisia cooperare 
interinstituţională şi mediu de afaceri; 

Având în vedere: 
- art.20, alin (1), lit.j si lit. h, art. 35 si art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.76/27.03.2014 privind aprobarea 

proiectului “MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument 
istoric restaurată în Alba Iulia” care a fost prezentat în spre finanţare în cadrul 
Programului Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural PA16/RO12 
finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014/Granturi 
SEE.; 

- Adresa Ministerului Culturii – Unitatea de Managemnt a Proiectului din cadrul 
Programului Conservarea şi Revitalizarea Patrimoniului Cultural şi Natural nr. 
4074LP11, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr.19912/02.12.2014. 
 

Ţinând cont de prevederile Ghidul solicitantului - Programul PA16/RO12 - 
Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural, Cerere de proiecte mari. 

 
 În temeiul art. 97, alin. (1) şi 115, alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 
prezenta 



 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. - (1). Se aprobă implementarea proiectului “MUSEIKON. Un nou muzeu al 
icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia” înregistrat la 
Unitatea de Managemnt a Proiectului cu numărul PA16/RO12-LP11/07.04.2014, selectat 
spre finanţare prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-
2014/Granturi SEE din cadrul Programului Conservarea şi revitalizarea patrimoniului 
cultural şi natural PA16/RO12, in parteneriat cu Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, 
Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba Iulia şi Muzeul Universităţii din Bergen, 
Norvegia; 

- (2). Valoarea totală a proiectului este de 2.106.283,22 euro, echivalentul a 
9.416.560,40 lei, din care: 

-  cheltuieli eligibile în sumă de 995.179,14 euro, echivalentul a 8.919.847,40 lei 
- cheltuieli neeligibile si conexe în sumă de 111.104,08 euro, echivalentul a 

496.713,01 lei  
- cofinaţarea nu se aplică proiectului, întrucât solicitantul este organizaţie de drept 

public. 
Art. 2. Solicitantul – Consiliul Judeţean Alba îşi asumă obligaţia de a asigura 

resursele financiare reprezentând cheltuielile neeligibile, conexe şi cota de cofinanţare, 
cuprinse în bugetul proiectului. 

Art. 3. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion 
Dumitrel şi directorul executiv al Direcţiei de Dezvoltare şi Bugete, Domnul Marian-
Florin Aitai, să semneze Contractul de finanţare şi documentele anexă ale acestuia 
privind acordarea finanţării nerambursabile pentru implementare proiectului 
“MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric 
restaurată în Alba Iulia” din cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea si 
revitalizarea patrimoniului cultural si natural” finanţat prin Mecanismul Financiar al 
Spaţiului Economic European 2009-2014. 
 
 
 
PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 
 

                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                        SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                   Mariana HURBEAN 
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