
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA                                                                   

CONSILIUL JUDEŢEAN 

                                                  

 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea Monografiei economico-militară a județului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară la data de  25 iunie 2015;  

Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militară 

a județului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 10999/18.06.2014 al Biroului Resurse Umane la proiectul de hotărâre 

privind actualizarea Monografiei economico-militară a județului Alba; 

- adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale – județul Alba nr. 198/AB/29.05.2015 

înregistrata la Consiliul Judetean Alba sub nr. 10997/16.06.2015 . 

Având avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 – administrație publică locală, juridică și 

ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 47 lit (f) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru 

apărare, republicata; 

-  art. 35 lit (d) din Legea nr.45/1994 Legea apărării naționale, completată și actualizată; 

- Hotărârii Guvernului nr.1174/2011 pentru aprobarea instrucțiunilor privind întocmirea și 

actualizarea monografiei economico-militară a județului, respectiv a municipiului București. 

- Instrucțiunile Ministerului Administrației și Internelor – Administrația Națională a Rezervelor de 

Stat și Probleme Speciale nr. 29/18.07.2012 

- art. 31-33 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Hotararea Consiliului Judetean Alba nr. 169/2012 privind aprobarea Monografiei economico-

militară a Judetului Alba, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.97(1) şi art. 115 (1) litera c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1  Se aprobă actualizarea Monografiei economico-militară a Județului Alba, document încadrat 

în clasa de secretizare – secret de serviciu, sens în care, anexele nr. 1a); 1c); 8a); 8b); 8c); 8d); 8e); 9; 15b); 

16; și 20a) se modifică si se înlocuiesc în mod corespunzător cu anexele la prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Roman Florin Claudiu, 

vicepreședinte al Consiliului Județean Alba - Șeful structurii de securitate. 

Prezenta hotărâre fără anexa se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică:  



- fără anexă -Instituției Prefectului – Județul Alba, 

                       - Biroului Resurse Umane. 

- cu anexă   - Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, 

                                            - Centrului Militar Județean Alba, 

                                   - Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale – Județul Alba, 

                                   - Structurii de securitate din cadrul Consiliului Judetean Alba. 

  

             

 

 

 

 

                  PREŞEDINTE, 

               ION  DUMITREL                         

 

                                                                                                                Contrasemnează 

                                                                                                     SECRETARUL  JUDEŢULUI, 

                                                                                                               POTOPEA DANA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 112 

Abrud, 25.06.2015  

 


