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HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean nr. 15/26 ianuarie 2017 

privind cofinanţarea reabilitării Monumentului istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj”  

 

 

   

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 27 iulie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean 

nr. 15/26 ianuarie 2017 privind cofinanţarea reabilitării Monumentului istoric „Ansamblul 

Câmpia Libertǎții Blaj”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării 

Hotărârii Consiliului Județean nr. 15/26 ianuarie 2017 privind cofinanţarea reabilitării 

Monumentului istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj”; 

- raportul de specialitate nr. 13348/19 iulie 2017 comun, 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. 17355/11 iulie 2017 a Consiliului local al municipiului Blaj, ȋnregistratǎ 

la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 13183/17 iulie 2017 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 15/ 26 

ianuarie 2017 privind aprobarea cofinanţării reabilitării Monumentului istoric „Ansamblul 

Câmpia Libertății Blaj”; 

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, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 

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

ulterioare; 

- 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. I. Se aprobă modificarea și completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean 

Alba nr. 15/ 26 ianuarie 2017 privind aprobarea cofinanţării reabilitării Monumentului istoric 

„Ansamblul Câmpia Libertății Blaj”, urmând a avea următorul conținut: 

„Art. 1. (1) Se aprobǎ asigurarea cofinanțării acordate din bugetul local al Judeţului Alba 

pe anul 2017, alături de municipiul Blaj, pentru reabilitarea Monumentului istoric «Ansamblul 

Câmpia Libertǎții Blaj» prin realizarea obiectivului de investiţii «Amenajare Ansamblul Câmpia 

Libertății și ȋmprejmuire». 



(2) Se aprobǎ asigurarea cofinanțării acordate din bugetul local al Judeţului Alba 

pe anul 2017, alături de municipiul Blaj, pentru reabilitarea Monumentului istoric «Ansamblul 

Câmpia Libertǎții Blaj» prin realizarea obiectivului de investiţii «Reamenajare zonă verde și 

realizare sistem de irigații automatizat Câmpia Libertății Blaj»”. 

Art. II. Se aprobă modificarea și completarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean 

Alba nr. 15/ 26 ianuarie 2017 privind aprobarea cofinanţării reabilitării Monumentului istoric 

„Ansamblul Câmpia Libertății Blaj”, urmând a avea următorul conținut: 

 „Art. 2. (1) Cofinanţarea Județului Alba este în sumă de 3000000 lei din valoarea totală a  

proiectului «Amenajare Ansamblul Câmpia Libertății și ȋmprejmuire», conform anexei - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

(2) Cofinanţarea Județului Alba este în sumă de 1000000 lei din valoarea totală a  

proiectului «Reamenajare zonă verde și realizare sistem de irigații automatizat Câmpia Libertății 

Blaj», conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

Art. III. Se aprobă modificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 15/ 26 

ianuarie 2017 privind aprobarea cofinanţării reabilitării Monumentului istoric „Ansamblul 

Câmpia Libertății Blaj”, urmând a avea următorul conținut: 

„Art. 3.  Cofinanţarea se asigură pe baza solicitărilor şi a raportului de progres însoţit de 

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

Art. IV. 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. V.  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 și Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba.  

 

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 246 

Alba Iulia, 27 iulie 2017 

 



Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 246/27 iulie 2017    

 

     

 

 

Reabilitare Monumentul istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj”  

 

Cofinanţarea Județului Alba în sumă de 4.000.000 lei, din care: 

 

  

 

 Amenajare Ansamblul Câmpia Libertatii și imprejmuire 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 

 

 Reamenajare zonă verde și realizare sistem de irigații automatizat Câmpia Libertății Blaj 

 în valoare totală estimată de 1.525.177,221 lei 


