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CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Monografiei economico-militară a Județului Alba 

 

 

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

  Luând în dezbatere : 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militară a Județului 

Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Monografiei 

economico-militară a Județului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 8900 din 24 mai 2016 al Structurii de securitate din cadrul 

Consiliului Județean Alba; 

- adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale – Județul Alba nr. 233/AB din 20 

mai 2016 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 8898 din 24 mai 2016.  

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul 

favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 35 lit. d din Legea nr. 45/1994 a apărării naționale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

teritoriului pentru apărare, republicată; 

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

modificările și completările ulterioare; 

- art. 4 alin. 1 din Instrucțiunile privind întocmirea şi actualizarea monografiei 

economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti aprobate prin H.G. nr. 

1174/2011; 

- Instrucțiunile nr. 29/18 iulie 2012 ale Președintelui Administrației Naționale a 

Rezervelor de Stat și Probleme Speciale; 

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 Monografia economico-militară a Județului Alba, document care are 

atribuit nivel de clasificare secret de serviciu. 

 Art. 2. Monografia economico-militară a Județului Alba cuprinde:  

Document de bază (Memoriu);   

Anexele nr.  1a)-c), nr. 2a)-d), nr. 3-7, nr. 8a)-e), nr. 9-14, nr. 15b), nr. 16, nr. 18-19, nr. 

20a)-b); 

Hărţile nr. 1-5. 



Documentele enumerate anterior au atribuit nivel de clasificare secret de serviciu și 

constituie părţi integrante ale  monografiei. 

Art. 3. La data intrării in vigoare a prevederilor prezentei hotărâri îşi încetează 

aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 169 din 18 octombrie 2012, 

modificată şi completată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 123 din 27 iunie 2013, nr. 

117 din 31 iulie 2014 şi nr. 112 din 25 iunie 2015. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin  Structura de securitate din cadrul 

Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Prezenta hotărâre (cu excepția monografiei și a părților integrante) se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba; Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.  

Hotărârea împreună cu monografia și părțile integrante se comunică: Administrației 

Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale; Centrului Militar Județean Alba; Structurii 

Teritoriale pentru Probleme Speciale – Județul Alba 

 

 

                   CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

   Ion DUMITREL          Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Nr. 93 

Alba Iulia, 26 mai  2016 


