
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității culturale  

„Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor din comunele  

Câlnic, Cut, Gârbova, Pianu, Săsciori, Șpring, Șugag” 

 

 

     Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 24 octombrie 

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității 

culturale „Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor din comunele Câlnic, 

Cut, Gârbova, Pianu, Săsciori, Șpring, Șugag”;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

desfășurare a activității culturale „Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul 

copiilor din comunele Câlnic, Cut, Gârbova, Pianu, Săsciori, Șpring, Șugag”; 

- raportul de specialitate nr. 22507/17 octombrie 2019 al Direcției amenajarea 

teritoriului şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

economică, bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație 

publică locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 

4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ;  

- Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - 

secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare, 

-  Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 

proiectelor și acțiunilor culturale, 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 aprobǎ desfășurarea activității culturale „Promovarea conceptului de peisaj 

cultural în rândul copiilor din comunele Câlnic, Cut, Gârbova, Pianu, Săsciori, Șpring, 

Șugag”, în două etape:  

ETAPA I - în comunele Pianu, Săsciori, Șugag în perioada octombrie - decembrie 

2019; 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 

Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 

e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  

https://lege5.ro/Gratuit/gi3donbu/legea-nr-5-2000-privind-aprobarea-planului-de-amenajare-a-teritoriului-national-sectiunea-a-iii-a-zone-protejate?d=2019-03-05
https://lege5.ro/Gratuit/geydqobuge/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2007-privind-regimul-ariilor-naturale-protejate-conservarea-habitatelor-naturale-a-florei-si-faunei-salbatice?d=2019-03-05


ETAPA A II A - în comunele Câlnic, Cut, Gârbova, Șpring în perioada martie - mai 

2020. 

Art. 2. Se aprobǎ Regulamentul de desfășurare a activității culturale „Promovarea 

conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor în comunele Câlnic, Cut, Gârbova, Pianu, 

Șpring, Săsciori, Șugag” conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei amenajarea 

teritoriului şi urbanism - Compartimentul gestiunea patrimoniului construit și a peisajului 

cultural din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al 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; unităţilor administrativ teritoriale Câlnic, 

Cut, Gârbova, Pianu, Săsciori, Șpring şi Șugag; Președintelui Consiliului Județean Alba; 

Direcţiei juridică şi administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei amenajarea 

teritoriului și urbanism, Compartimentului  gestiunea patrimoniului construit și a peisajului 

cultural din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 218 

Alba Iulia, 24 octombrie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1 şi  art. 

5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 31 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0  



Anexa la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 218 din 24 octombrie 2019  

 

 

REGULAMENT 

pentru  desfășurarea activității culturale „Promovarea conceptului de peisaj cultural în 

rândul copiilor din comunele Câlnic, Cut, Gârbova, Pianu, Săsciori, Șpring, Șugag” 

 

 

Dispoziţii generale 

 

Prezentul Regulament are ca scop stabilirea condițiilor, criteriilor și procedurii de 

finanțare a activității culturale „Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor 

din comunele Câlnic, Cut, Gârbova, Pianu, Săsciori, Șpring, Șugag” în două etape: 

 ETAPA I - în comunele Pianu, Săsciori, Șugag în perioada octombrie - decembrie 

2019; 

 ETAPA A II A - în comunele Câlnic, Cut, Gârbova, Șpring în perioada martie - mai 

2020 

 finanţare acordată de UAT - Judeţul Alba. 

 

Reglementări legale  

 

Regulamentul de desfășurare a activității culturale „Promovarea conceptului de 

peisaj cultural în rândul copiilor în comunele Câlnic, Cut, Gârbova, Pianu, Șpring, Săsciori, 

Șugag” are la bază sau face referiri la următoarele documente/acte normative:  

- Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural din 23.11.1972;  

- Convenţia pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada 

la 3 octombrie 1985; 

- Convenţia Europeană a Peisajului (C.E.P.) de la Florenţa din 20 octombrie 2000 

ratificată de România prin Legea nr. 451/2002; 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 97 din 28 martie 2018 privind aprobarea 

Strategiei de protecție a monumentelor istorice din Județul Alba 2018-2023; 

 - 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, Anexa Nr. 5b. 

- Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - 

secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările ulterioare, 

-  Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate; 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

- O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 

proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;  

 

Scop şi domeniu de aplicare 

 

Convenţia Europeană a Peisajului (C.E.P.) de la Florenţa din 20 octombrie 2000 

ratificată de România prin Legea nr. 451/2002 defineşte peisajul ca fiind „o parte de teritoriu 

perceput ca atare de către populaţie, al cărui caracter este rezultatul acţiunii şi interacţiunii 

factorilor naturali şi/sau umaniˮ şi ca „o componentă esenţială a cadrului de viaţă pentru 

populaţie, expresie a diversităţii patrimoniului comun cultural şi natural şi fundament al 

identităţii acesteiaˮ. 

Documentul invocat anterior îşi propune conştientizarea societăţii civile, a celei private 

şi a autorităţilor statului în ceea ce priveşte valoarea peisajelor, formarea de specialişti în 

cunoaşterea intervenţiilor asupra peisajelor, în domeniul protecţiei şi managementul acestora, 

https://lege5.ro/Gratuit/gi3donbu/legea-nr-5-2000-privind-aprobarea-planului-de-amenajare-a-teritoriului-national-sectiunea-a-iii-a-zone-protejate?d=2019-03-05
https://lege5.ro/Gratuit/geydqobuge/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2007-privind-regimul-ariilor-naturale-protejate-conservarea-habitatelor-naturale-a-florei-si-faunei-salbatice?d=2019-03-05


identificarea peisajelor, analizarea caracteristicilor acestora şi urmărirea transformărilor pe care 

le suportă, cât şi evaluarea lor. 

Proiectul de hotărâre propus răspunde cerințelor Strategiei de protecție a 

monumentelor istorice din Județul Alba 2018-2023, astfel în cadrul strategiei, pentru 

obiectivul strategic D III. CREȘTEREA NIVELULUI DE CONȘTIENTIZARE ȘI 

SENSIBILIZARE A POPULAȚIEI CU PRIVIRE LA CONSERVAREA PATRIMONIULUI 

CONSTRUIT, se propun a se realiza activități de tipul: campanii ce vizează creșterea 

gradului de conștientizare asupra valorilor estetice și etice, asupra necesității de valorificare și 

reinserție a patrimoniului istoric și cultural, combaterea subculturii, a „modernității” și a 

kitsch-ului în intervențiile asupra patrimoniului construit. 

Activitatea propusă vizează educarea tinerei generații în spiritul formării unei opinii 

capabile să prețuiască valorile tradiționale locale în ceea ce privește peisajul cultural. 

Această activitate de promovare a peisajului cultural în rândul copiilor din mediul rural 

se va desfășura, pentru început, în cadrul a 3 comune situate de-a lungul Văii Sebeșului 

(Săsciori, Pianu, Șugag) și în 4 comune situate în zona rurală cu influențe săsești (Gârbova, 

Câlnic, Cut și Șpring), astfel: 

ETAPA I - în comunele Pianu, Săsciori, Șugag în perioada octombrie - decembrie 2019; 

ETAPA A II A - în comunele Câlnic, Cut, Gârbova, Șpring în perioada martie - mai 

2020. 

Obiective principale 

 

 Principalele obiective sunt:  

  protejarea, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural local prin implicarea 

tinerei generații; 

  creșterea gradului de conștientizare al copiilor cu privire la valoarea reprezentată de 

tradițional și necesitatea protejării și valorificării acestuia în beneficiul comunității. 

 

Tema 

 

 Activitatea se desfășoară sub forma unui concurs  care se adresează elevilor din ciclul 

primar (clasele pregătitoare - IV și din ciclul gimnazial (clasele V-VIII) având ca scop 

stimularea acestora pentru a evidenția prin maniera aleasă de fiecare (desene, colaje, machete), 

a modului de raportare față de valorile locale în care s-au născut și se formează (tradiții, 

obiceiuri, peisaje locale, arhitectură tradițională) 

 Fiecare lucrare va avea un titlu (sau un motto). 

 Lucrările vor face referire la: arhitectură tradițională, tradiții și obiceiuri specifice, 

legende locale, port specific, peisaje locale etc. 

 

Participanți 

 

 Concursul și jurizarea se vor desfășura pe următoarele grupe de vârstă:  

  elevi din ciclul primar (clasele pregătitoare - IV)   

  elevi din  ciclul gimnazial (clasele V-VIII) 

 Lucrările pot fi întocmite individual sau de către un grup de elevi (maxim 5 elevi la 

lucrările colective). 

 

Modalități de prezentare ale lucrărilor (secțiuni): 

 

  desene, colaje, pe format A4 sau A3 (bloc de desen), pentru elevii din ciclul primar 

(clasele pregătitoare - IV)  și din  ciclul gimnazial (clasele V-VIII) 

  machete (se vor folosi materiale specifice). 

 

Mod de jurizare: 

 

  lucrările vor fi prezentate pe secțiuni, care vor fi jurizate separat;  

  la concurs se poate participa cu una sau cu mai multe lucrări. 

 

 



Juriul: 

 

 Va fi format din specialiști în domeniu - profesori de desen din școlile unde se 

desfășoară concursul, din reprezentanți ai autorităților administrației publice locale în care se 

desfășoară activitatea și din reprezentanți ai Consiliului Județean Alba. 

 

Premierea: 

 

 Se vor acorda premii pentru fiecare categorie de vârstă, la fiecare secțiune, câte 24 

premii pe comună, după cum urmează:  

  elevi din ciclul primar (clasele pregătitoare - IV)    

Desene și colaje :  premiul I - 1 , premiul II - 2 , premiul III - 3  TOTAL: 6 PREMII                                

Machete : premiul I - 1 , premiul II - 2 , premiul III - 3  TOTAL: 6 PREMII  

  elevi din  ciclul gimnazial (clasele V-VIII) 

Desene și colaje :  premiul I - 1 , premiul II - 2 , premiul III - 3  TOTAL: 6 PREMII                                

Machete : premiul I - 1 , premiul II - 2 , premiul III - 3  TOTAL: 6 PREMII  

 

Calendarul activităților: 

ETAPA I 

  lansarea acțiunii, prezentarea în fiecare comună, în cadrul școlilor (discuții cu cadrele 

didactice) ................................................................................... – 25.X.2019 – 06.XI.2019 

  realizare  lucrări  ........................................................ – 07.X.2019 -  08.XI.2019 

  organizarea  jurizărilor ...............................................– 11.XI.2019  – 22.XI.2019 

  organizarea expozițiilor și a premierii pe comune .... – 25.XI.2019  – 16.XII.2019 

ETAPA A II A:  
  lansarea acțiunii, prezentarea în fiecare comună, în cadrul școlilor (discuții cu cadrele 

didactice) ................................................................................... – 02.III.2020 – 13.III.2020 

  realizare  lucrări  ........................................................ – 16.III.2020  - 30.IV.2020 

  organizarea  jurizărilor ............................................... – 04.V.2020 – 15.V.2020 

  organizarea expozițiilor și a premierii pe comune ....  – 18.V.2020 – 29.V.2020 

 

Criterii de selecție: 

 

  modul de evidențiere a  specificului local și originalitatea; 

  creativitatea; 

  compoziția. 

 

Finalizarea concursului: 

 

Concursul se va finaliza, prin grija Consiliului Județean Alba,  cu: 

 organizarea unor expoziții în fiecare dintre comunele menționate, cu înmânarea 

diplomelor pentru toți participanții la concurs; 

 înmânarea unor premii pentru lucrările câștigătoare; 

 editarea unei broșuri cu titlul „Satul copilăriei mele”, cu zona respectivă și cu 

lucrările premiate, care va fi distribuit în cadrul școlilor și unităţilor administrativ teritoriale 

implicate în proiect. 

 

Coordonator proiect : arh. Voichița Maria COMAN - arhitect șef al Județului Alba 

 

Persoana responsabilă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba: 

Gabriela Cristina HALE - consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului și urbanism din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 


