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JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Programului activităților omagiale  

dedicate Zilei Naționale a României – 1 Decembrie 2015 

 
 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în luna noiembrie 2015; 

Văzând: 

 Expunerea de motive la Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Programului activităților 

omagiale dedicate Zilei Naționale a României – 1 Decembrie 2015 

 Raportul de specialitate comun al Direcţiei Gestionarea Patrimoniului și Informatică, 

Direcției Tehnice și Direcției Dezvoltare și Bugete nr. 21109/11.11.2015 

 Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – „Dezvoltare economică, bugete, 

strategii” 

 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 activităților omagiale dedicate Zilei Naționale a României – 1 

Decembrie 2015, potrivit anexei parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 Pentru realizarea activităților cuprinse în Programul aprobat potrivit art. 1 al 

prezentei hotărâri, sunt prevăzute în bugetul general al Județului Alba pe anul 2015, resurse 

financiare după cum urmează: 180.000 lei în bugetul propriu al Județului Alba, 150.000 lei în 

bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba, 78.700 lei în 

bugetul de venituri și cheltuieli al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. 

 

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

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 

- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Alba; 

- Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba; 

- Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. 

 

 

         PREŞEDINTE, 

        ION DUMITREL                              

Contrasemnează,                                                                                                             

SECRETARUL JUDEȚULUI, 

         VASILE BUMBU 
 

 

 

 

Alba Iulia, 11.11.2015 
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    Anexa la  hotărârea 

 nr. 177 /11.11.2015 

 

 

 

 

 

 

Programul 

 activităților omagiale dedicate  

Zilei Naționale a României – 1 Decembrie 2015 

 

 

 

 

 Simpozionul ”Unitate, continuitate și independență în istoria poporului român. 97 

de ani de la Marea Unire (1918-2015)”; 

 Simpozionul internațional ”40 de ani de conservare și restaurare a patrimoniului 

mobil/repere in timp”; 

 Congresul Spiritualității Românești de Pretutindeni – ediția a XIX-a; 

 Expoziții: 

o Generalul Dănilă Pap (1867-1950), un susţinător al idealului naţional 

românesc; 

o Steagurile istorice din Republica Moldova; 

o „Până la facerea aceste cărți sunt sănătos…”; 

o Artizanii epocii bronzului: descoperiri recente din Transilvania; 

o Salonul internațional de machete statice (ediția a X-a). 

 Spectacole artistice.  

 

 

 

Notă: Cheltuielile privind desfășurarea activităților omagiale dedicate  Zilei Naționale a 

României – 1 Decembrie 2015 enumerate mai sus, privesc costuri pentru scenă, sonorizare, 

lumini, cheltuieli de promovare, materiale informative, tipărituri, premii, onorarii, cheltuieli 

de transport, cazare, masă , cheltuieli privind închiriere săli.    
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