
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanţării reabilitării  

Monumentului istoric „Ansamblul Câmpia Libertății Blaj”  

  Preambul 

  Aniversăm cu respect în fiecare an Ziua Naţională a României la 1 Decembrie, prilej de 

rememorare a jertfei înaintașilor și a luptei pentru constituirea statului naţional român. Aniversarea 

Zilei Naţionale este un moment de excepţie în afirmarea identităţii și tradiţiilor naţionale 

  Marea Unire reprezintă apogeul unei istorii milenare, prin intrarea României în concertul 

marilor națiuni europene moderne, Centenarul acestui eveniment trebuie să aducă o conștientizare a 

eforturilor, sacrificiilor și talentului pus la temelia construcției naționale de către cetățeni români de 

toate etniile, care au ilustrat cultura și spiritualitatea națională. 

  Adunarea Națională de la Blaj de la 1848 în cadrul căreia românii ardeleni au adoptat 

programul Revoluţiei române din Transilvania, „Petiţiunea Naţională” a materializat hotărârea 

poporului exprimată elocvent prin dezideratul „Noi vrem să ne unim cu Ţara!” şi demonstrează cu 

pregnanţă rolul determinant al poporului în lupta pentru înfăptuirea unităţii naţionale. Acest 

eveniment reprezintă un moment de importanță maximă în istoria românilor.  

  In acest context Blajul a devenit un important centru al conştiinţei naţionale româneşti, rol 

asumat şi prețuit de către toți românii. 

  Dimensiunile proiectului de celebrare a 100 de ani de la Marea Unire şi a sărbătoririi a 170 

de ani de la Adunarea Națională de la 1848 de pe Câmpia Libertății Blaj, în perioada 2016-2022, 

impun, la nivelul Județului Alba, o colaborare largă şi susținută din partea tuturor instituțiilor publice 

și private a căror activitate are tangențe cu aceste demersuri, cu scopul de a omagia trecutul şi a privi 

cu încredere spre viitor. 

  Așa cum sublinia si istoricul Florin Constantiniu, “…Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne 

pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale 

nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorică a întregii 

naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, 

un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul 

dorit. [...] 

 Având în vedere rolul Consiliului Județean Alba: 

- de a hotărî, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-

teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale 

autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune; 

- de a coopera cu proprietarii monumentelor istorice, persoane fizice sau juridice, cu 

deţinătorii şi administratorii acestora, precum şi cu instituţiile publice şi organizaţiile 

neguvernamentale din domeniul protejării monumentelor istorice şi de ai sprijini în condiţiile legii; 

- de a participa la finanțarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice. 

Luând în considerare prevederile  Programul de guvernare 2017-2020, care specifică faptul 

că: 

- „Valorificarea patrimoniului cultural imaterial  şi conservarea patrimoniului construit ar 

trebui să reprezinte principalele urgenţe ale politicilor publice culturale.....” 

- „Un punct central în activitatea Ministerului Culturii îl va constitui pregătirea Centenarului 

Marii Uniri. Acest proiect, în mare măsură memorial şi ştiinţific, trebuie corelat, însă, cu un al 

doilea proiect, de această dată dedicat direct societăţii şi culturii române vii: o „autostradă” 

culturală, care să lege, prin manifestări înrudite, capitalele Marii Uniri (Bucureşti, Alba Iulia, 

Chişinău, Cernăuţi). De această autostradă vor fi legate şi alte localităţi româneşti (Timişoara, 

Lugoj, Blaj, Arad, Sibiu, Iaşi, Craiova, Constanţa), al căror rol istoric în pregătirea şi desfăşurarea 

actului de la 1 Decembrie 1918 este cunoscut”. 

- „Dimensiunile acestui proiect cultural de celebrare a 100 de ani de la Marea Unire impun o 

colaborare mai amplă din partea tuturor instituţiilor publice şi private a căror activitate are tangenţe 

cu aceste demersuri” 

- „Avem şansa ca, odată cu acest proiect dedicat Marii Uniri, să conturăm şi un prim proiect 

real post-aderare, care să sintetizeze obiectivele şi aspiraţiile României europene şi să contribuie, 



astfel, la democratizarea culturii ca element definitoriu al cetăţeniei active, prin măsuri accesibile 

publicului larg” 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării reabilitării Monumentului istoric 

„Ansamblul Câmpia Libertății Blaj” ; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării reabilitării 

Monumentului istoric „Ansamblul Câmpia Libertății Blaj” ; 

- raportul de specialitate comun nr. 1145/19 ianuarie 2017 al Serviciului pentru 

implementarea Programului Alba - România 100, al Direcției dezvoltare şi bugete şi al Direcției 

juridice şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 1074/19 ianuarie 2017 a Consiliului local al municipiului Blaj, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 1142/19 ianuarie 2017 

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 și de avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 14, art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 4 lit. d și art. 91 alin. 6 lit. c 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- art. 38 alin. 2, art. 38 alin. 3  și art. 45 alin. 1 lit. e din Legea nr. 422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Anexei nr. 2 „PROGRAM DE GUVERNARE 2017-2020” a Hotărârii Parlamentului 

României nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru acordarea încrederii Guvernului; 

- Ordinului nr. 2828 din 24 decembrie 2015 al ministrului culturii 

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2314/2004 privind 

aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu 

modificările 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 prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art. 1.  Se aprobă asigurarea cofinanțării acordate din bugetul local al Judeţului Alba pe anul 

2017, alături de municipiul Blaj, pentru reabilitarea Monumentului istoric „Ansamblul Câmpia 

Libertății Blaj” prin realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare Ansamblul Câmpia Libertății și 

împrejmuire”. 

Art. 2. Cofinanţarea Județului Alba este în sumă de 3.000.000 lei din valoarea totală a  

proiectului „Amenajare Ansamblul Câmpia Libertății și împrejmuire”, conform anexei - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Cofinanţarea se asigură în două tranşe pe baza solicitărilor şi a raportului de progres 

însoţit de documente justificative, întocmite de Municipiul Blaj şi înregistrate la Judeţul Alba. 

Art. 4. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Serviciul pentru 

implementarea Programului Alba - România 100 şi al Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5.  Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Municipiului Blaj,  

Serviciului pentru implementarea Programului Alba – România, Direcţiei dezvoltare şi bugete, 

Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Județean Alba.

                                     CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

Nr. 15 

Alba Iulia,  26  ianuarie 2017 



Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 15/26 ianuarie 2017    

 

     

 

 

Reabilitare Monumentul istoric „Ansamblul Câmpia Libertății Blaj”  

 

Cofinanţarea Județului Alba în sumă de 3.000.000 lei, din: 

 

  

 

 Amenajare Ansamblul Câmpia Libertății și împrejmuire în valoare de 3.558.453,79 lei, din 

care: 

   - valoarea lucrării - 3.511.095,00 lei 

   - valoare dirigenție șantier 30.514,77 lei 

   - taxe - 16.844,02 lei 

 

 Gazonare și irigații Câmpia Libertății în valoare estimată de 1.655.282,86 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


