
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE  

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea unor cheltuieli care vor fi efectuate  

cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2019 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2019; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea 

unor cheltuieli care vor fi efectuate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2019;  

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 92 din 12 

aprilie 2019 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului 

Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G.  nr. 57/2019  privind Codul administrativ;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 40000 lei din bugetul local al Județului Alba, pentru 

cheltuieli cu cadourile care vor fi oferite colindătorilor și urătorilor, care vor participa la 

activitățile tradiționale de colindat și urat, la sediul Consiliului Județean Alba, în luna decembrie 

2019. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului turism va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba 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, Președintelui Consiliului Județean Alba, 

Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcției 

dezvoltare și bugete și Serviciului administrativ din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.  

 

                                                  Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

    

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr.  196 

Alba Iulia,  15 octombrie 2019 



Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ:  

Biroului turism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 22330/15 octombrie 2019 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea unor cheltuieli  

care vor fi efectuate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2019 

 

 I. Expunere de motive 

Tradițiile și obiceiurile Sfintei Sărbători a Nașterii Domnului și a Anului Nou, ale 

colindatului și ale uratului, păstrate și practicate și în Județul Alba, sunt cunoscute și răspândite 

în toată România. Sărbătorile creștine ale Nașterii Domnului și Anului Nou sunt, în viața 

credincioșilor, momente de mare bucurie și au o semnificație aparte. Ele trezesc rezonanțe 

afective de înaltă sensibilitate și de puternică intensitate, creând o atmosferă de bucurie și un 

farmec cu totul specifice în trăirea religioasă. 

Colindatul este unul dintre obiceiurile de Crăciun care se păstrează cel mai bine şi în 

satele româneşti. An de an, la ușa Consiliului Județean Alba sunt aduse tradiționalele Colinde și 

urări de Anul Nou, oferite de colindători din toate zonele județului.   

II. Descrierea situaţiei actuale 
Colinda, zestre fără seamăn a simțirii bunătății și omeniei noastre, simbol al Sfântului 

Crăciun, a intrat an de an în Consiliul Județean Alba prin vocile copiilor colindători, și a celor 

mai puțin copii, unii adolescenți, alții seniori, care ne-au adresat întrebarea: Primiți cu Colinda? 

Tradiţiile contemporane despre sfântul Crăciun, despre Moşul darnic şi bun, încărcat cu 

daruri multe pot fi și un motiv de bucurie pentru copii care își găsesc alintarea sufletească în case 

de tip familial sau pentru copii cu dizabilități.  

III. Reglementări anterioare 

Nu există 

 

 IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G.  nr. 57/2019  privind Codul administrativ;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

V. Avize necesare 

Nu este cazul 

VI. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

40000 lei 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  196 din 15 octombrie 2019. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 
 

 

 

 

http://www.crestinortodox.ro/biserica-in-lume/67488-biserica-nasterii-domnului
http://www.crestinortodox.ro/postul-pastelui/71107-postul-si-rolul-lui-in-viata-credinciosilor
http://www.crestinortodox.ro/postul-pastelui/71107-postul-si-rolul-lui-in-viata-credinciosilor


ROMÂNIA                                 APROB 

JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                        Ion DUMITREL 

SECRETAR  GENERAL                                                                                     

Nr. 22331/15 octombrie 2019 

 

 

 

 

Către 

ADMINISTRATORUL PUBLIC AL JUDEŢULUI ALBA 

Domnul Dan Mihai POPESCU 

BIROUL TURISM 

 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea unor cheltuieli  

care vor fi efectuate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2019 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 17 octombrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 24 octombrie 2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 196/15 octombrie 2019 şi are ataşat referatul 

de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea unor cheltuieli care vor fi efectuate 

cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2019. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

  

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Biroul turism 

Nr. 22363/15 octombrie 2019 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unor cheltuieli  

care vor fi efectuate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2019 

  

 

 Ca parte integrantă a folclorului religios, colindele prezintă o valoare neprețuită prin 

originea și, mai ales, prin vechimea lor. Colindele reprezintă cântecul nostru strămoșesc și una 

dintre cele mai vechi forme de manifestare a folclorului religios românesc. Ele sunt foarte vechi, 

formându-se odată cu poporul român și cu răspândirea creștinismului pe meleagurile noastre.  

 Colindele, minunate creații populare, s-au păstrat din generație în generație și au răsunat 

în fiecare an, fără întrerupere, în casele creștinilor, în noaptea Sfântă a Nașterii Domnului, în 

seara de Anul Nou și la alte sărbători, raspândindu-se și fiind nelipsite din manifestările 

religioase ale poporului român. 

 În zilele noastre, colindele se situează, prin valoarea lor literară și muzicală, în constelația 

artistică europeană. Colindele noastre românești sunt valoroase și pentru ideile patriotice pe care 

le exprimă. Originea, viața, graiul și obiceiurile poporului român, dragostea pentru țară și 

jertfirea pentru ea, frumusețile patriei, vitejia și eroismul poporului, rămân doar câteva din aceste 

idei care se oglindesc în colinde.  

Pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților specifice Sărbătorilor de iarnă, 

respectiv primirea colindătorilor și a urătorilor, resursele financiare necesare sunt în sumă de 

40000 lei și se vor aloca din bugetul local al Județului Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019 privind aprobarea Bugetului general al Judeţului Alba, 

bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 

2019, cu modificările și completările ulterioare, de la cap. 51.02 – Autorități publice și acțiuni 

externe, titlul II – Bunuri și servicii. 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 3 lit. a din OUG nr. 57/2019  privind Codul 

administrativ, în exercitarea atribuţiilor privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, 

consiliul judeţean aprobă, la propunerea președintelui, bugetul propriu al judeţului, virările de 

credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar. 

Unităţile administrativ-teritoriale pot aproba pentru activitatea proprie, pentru instituţiile 

din subordine, după caz, şi alte normative de cheltuieli şi/sau limite maxime de cheltuieli pentru 

acţiuni de protocol cu caracter deosebit, precum şi alte măsuri necesare în vederea desfăşurării 

normale şi eficiente a acţiunilor de protocol în ţară şi în străinătate, prin hotărâre a consiliului 

local al comunei, oraşului, municipiului, sectoarelor municipiului Bucureşti, a consiliului 

judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile O.G. 

nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Biroul turism propune aprobarea 

proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

  

Administrator public, 

Dan Mihai POPESCU 
 

 

 

 

 

Redactat: Ioana MIRCA 

http://www.crestinortodox.ro/diverse/69362-sfantul-vasile-cel-mare-in-colindele-religioase-romanesti
http://www.crestinortodox.ro/diverse/69731-lucrarea-bisericii-in-viata-poporului-roman-cuvantul-pf-daniel
http://www.crestinortodox.ro/valeriu-gafencu/71411-valeriu-gafencu-in-noaptea-sfanta

