
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării proiectului „Museikon - a living museum and arena for 

experiencing the cultural heritage” – „Museikon – un muzeu viu şi un spaţiu al experienţei 

patrimoniului cultural” depus în cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea 

patrimoniului cultural şi natural”, Măsura B a fondului pentru relații bilaterale şi selectat spre 

finanțare prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014,  

de către Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12 mai 2016; 

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Museikon - a living 

museum and arena for experiencing the cultural heritage” – „Museikon – un muzeu viu şi un spaţiu al 

experienţei patrimoniului cultural” depus în cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea şi 

revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”, Măsura B a fondului pentru relații bilaterale şi selectat 

spre finanțare prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, de către Muzeul Naţional al Unirii Alba 

Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului 

„Museikon - a living museum and arena for experiencing the cultural heritage” – „Museikon – un 

muzeu viu şi un spaţiu al experienţei patrimoniului cultural” depus în cadrul Programului PA16/RO12 

„Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”, Măsura B a fondului pentru relații 

bilaterale şi selectat spre finanțare prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, de către Muzeul 

Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 7930 /9 mai 2016 comun al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete şi 

Serviciului Coordonare Programe și Proiecte din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba. 
Văzând : 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1- Comisia dezvoltare economică, bugete, strategii; 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 4 - Comisia educaţie, cultură, tineret, ONG-uri şi 

sport. 

Ţinând cont de: 

- Ghidul aplicantului Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural, Fondul 

pentru relaţii bilaterale, Măsura B, Cerere de propuneri pentru Acţiuni de Parteneriat 1/2016;  

Văzând:  

- Nota de fundamentare nr. 1278/28.04.2016 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, 

privind aprobarea finanţării proiectului „Museikon - a living museum and arena for experiencing the 

cultural heritage” – „Museikon – un muzeu viu şi un spaţiu al experienţei patrimoniului cultural”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. d şi art. 91, alin.5, litera a pct. 1 şi 4 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă implementarea de către Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia a proiectului 

„Museikon - a living museum and arena for experiencing the cultural heritage” – „Museikon – un 

muzeu viu şi un spaţiu al experienţei patrimoniului cultural” finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 

2009-2014 în cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi 

natural”, Măsura B a fondului pentru relații bilaterale. 

 



Art. 2. (1). Valoarea totală a proiectului este de 44.095 lei, finanţat în proporţie de 100% prin 

Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.  

 

(2).  Se aprobă alocarea de subvenţii din bugetul local al Judeţului Alba Muzeului Naţional al 

Unirii Alba Iulia în sumă de 44.095 lei, pentru implementarea proiectului, sumă care va fi rambursată 

după aprobarea cererii de rambursare de către Operatorul de Program - Ministerul Culturii – Unitatea 

de Management a Proiectului. 

 

(3). Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia îşi asumă obligaţia asigurării din veniturile proprii a 

resurselor financiare aferente cheltuielilor neeligibile care pot surveni pe perioada implementării 

proiectului.  

 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei Dezvoltare şi Bugete 

şi Serviciului Coordonare Programe şi Proiecte din aparatul de specialitate a Consiliului Judeţean 

Alba, precum şi Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  

 

 Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina web www.cjalba.ro şi 

se comunică: Prefectului judeţului Alba; Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; Direcției Dezvoltare 

și Bugete; Serviciului Coordonare Programe și Proiecte din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Alba. 

 

  PREŞEDINTE, 

  Ion DUMITREL 

                                      Contrasemnează, 

                                     p. SECRETARUL JUDEŢULUI  

                                        Liliana NEGRUŢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alba Iulia, 12 mai 2016 
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