
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

pentru modificarea Art. 1 alin. (2) din  Hotararea Consiliului Judetean Alba nr. 
205/09.12.2014 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  ordinară la data de 29 ianuarie 2015; 
 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. 1507 / 27.01.2015 ; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de Specialitate nr. 1 – Comisia 
Dezvoltare economica, bugete, strategii; 

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.205/09.12.2014 privind aprobarea 

implementarii 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 Management a Proiectului din 
cadrul Programului Conservarea şi Revitalizarea Patrimoniului Cultural şi 
Natural nr. 4074LP11, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub 
nr.1466/26.01.2015 

Ţinând cont de prevederile Ghidului 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 modificarea Art.1 alin (2) din Hotararea 

Consiliului Judetean Alba nr. 205/09.12.2014 privind implementarea proiectului 
“MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric 
restaurată în Alba Iulia” înregistrat la Unitatea de Management 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, care 
va avea urmatorul cuprins: 

“Art. 1.  - (2). Valoarea totală a proiectului care va fi implementa, aşa cum 
rezultă din bugetul cuprins în Cererea de finanţare este de 2.072.011,29 euro, 
echivalentul a  9.292.349,05 lei, din care: 

- 1.803.218,08 euro, echivalentul a  8.086.892,14 lei – cheltuieli eligibile 
- asistenţa financiară acordată prin Granturile SEE; 

- 268.793,21 euro, echivalentul a 1.205.456,91 lei – cheltuieli neeligibile 
şi conexe din bugetul Judeţului Alba, reprezentând diferenţa dintre valoarea eligibilă 
şi valoarea proiectului prevăzută în documentaţiile tehnico-economice. 

- cofinaţarea nu se aplică proiectului, întrucât solicitantul este organizaţie de 
drept public. 

Valorile sunt calculate cu TVA inclus, la un curs Infoeuro stabilit de 1 euro= 
4,4847 lei. “   

Art. 2. - Celalalte prevederi ale  Hotararii Consiliului Judetean Alba nr. 
205/09.12.2014 raman neschimbate.  
 
 
 
PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 
 

                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                        SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                   Dana POTOPEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia,  29.01.2015 
 
Nr. 5 
 


