
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Regulamentului  

Festivalului-concurs ”Cultură pentru cultură - 2016”  
 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 26 mai 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului Festivalului-concurs „Cultură 

pentru cultură - 2016”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului 

Festivalului-concurs „Cultură pentru cultură - 2016”; 

 - raportul de specialitate comun nr. 8523/2016 al Direcției gestionarea patrimoniului și 

informatică și al Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba 

cu privire la modificarea Regulamentului Festivalului-concurs „Cultură pentru cultură - 2016”; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 51/31 martie 2016 privind aprobarea 

Regulamentului Festivalului-concurs „Cultură pentru cultură - 2016”; 

- Anexei nr. 25 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 20/28 ianuarie 2016 privind 

aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba, bugetului 

creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016;  

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, 

ONG-uri și sport; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 4 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 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. Regulamentul Festivalului-concurs „Cultură pentru cultură - 2016”, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 51/31 martie 2016, se modifică după cum urmează: 

1. La capitolul Obligațiile participanților, prevederea (obligația) “să desemneze în scris, până 

la data concursului, reprezentantul comunei însărcinat de comunitate să ridice premiul/premiile și să 

trimită o adresă scrisă însoțită de copie după actul de identitate al acestuia la Centrul de Cultură 

Augustin Bena”, va fi eliminată. 

2. La capitolul Dispoziții finale, paragraful “Premiile vor fi înmânate reprezentantului fiecărei 

comune participante, desemnat de către primăria din localitatea respectivă printr-o adresă scrisă 

transmisă Centrului de Cultură “Augustin Bena” Alba până la data concursului. Adresa va fi însoţită de 

o copie a cărţii de identitate a reprezentantului respectiv”, se va modifica și va avea următorul cuprins: 

“Premiile se vor acorda în conformitate și cu respectarea legislației în vigoare”. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean  Alba,  prin  Centrul de Cultură ”Augustin Bena” 

Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Centrului de Cultură 

”Augustin Bena” Alba, unităților administrativ teritoriale din județul Alba, Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi informatică și Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul  de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

                   CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

   Ion DUMITREL          Vasile BUMBU 

Nr. 87 

Alba Iulia, 26 mai 2016 


