
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind declararea Anului 2022 „Anul Centenarului Încoronării” 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa „ordinară” în luna octombrie 2021; 
Luând în dezbatere referatul de aprobare al proiectului de hotărâre cu privire la 

declararea Anului 2022 „Anul Centenarului Încoronării”; 
Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 1 lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d şi art. 173 alin. 5 lit. n 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 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, cu modificările și completările ulterioare, 
adoptă următoarea  

 
HOTĂRÂRE 

 
 Art. 1. Se declară, în judeţul Alba, Anul 2022 „Anul Centenarului Încoronării”, cu 
prilejul împlinirii a 100 de ani de la încoronarea Regelui Ferdinand I şi a Reginei Maria ca regi ai 
României Mari la Alba Iulia. 

Art. 2. Programul manifestărilor cultural – turistice dedicate Anului 2022 „Anul 
Centenarului Încoronării” va fi elaborat de către Consiliul Judeţean Alba prin Serviciul 
Investiţii, Dezvoltare, Promovare Patrimonială şi Managementul Unităţilor de Cultură şi Biroul 
Turism și Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, 
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba precum şi Teatrul de Păpuşi Prichindel Alba Iulia. 

Art. 3. Programul manifestărilor cultural – turistice dedicate Anului 2022 „Anul 
Centenarului Încoronării” va fi cuprinse în Agenda Culturală a Judeţului Alba pe anul 2022. 

Art. 4. Cheltuielile necesare pentru realizarea manifestărilor cultural – turistice dedicate 
Anului 2022 „Anul Centenarului Încoronării” vor fi prevăzute în bugetul local al Judeţului 
Alba, şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii pe anul 2022 şi se vor reflecta în bugetele instituţiilor aflate în subordinea Consiliului 
Judeţean Alba, prevăzute la art. 2. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Direcţiei Juridică şi Administrație Publică, Direcţiei Dezvoltare şi Bugete, Serviciului Investiții, 
Dezvoltare, Promovare Patrimonială și Managementul Instituțiilor de Cultură, Biroului Turism 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Centrului de Cultură „Augustin 
Bena” Alba, Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba şi 
Teatrului de Păpuşi Prichindel Alba Iulia.      

                                                                  Avizat pentru legalitate 
        PREŞEDINTE                       p. SECRETAR GENERAL, 

            Ion DUMITREL                                          DIRECTOR EXECUTIV 
                Liliana NEGRUŢ 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 232 

Alba Iulia, 19 octombrie 2021 

 



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, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
 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, cu modificările şi completările ulterioare:  
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, cu modificările şi completările ulterioare către 
următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 – Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare 
rurală, prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 4 – Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - 
uri și sport 

Comisia de specialitate nr. 5 – Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare 

interinstituţională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură şi mediu de afaceri 
 

         
                
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
Nr. 22.755 din 19 octombrie 2021 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind declararea 

Anului 2022 „Anul Centenarului Încoronării” 
 

 
 

I. Expunere de motive 
În anul 1922, la 15 octombrie, Alba Iulia a găzduit Încoronarea Regilor Ferdinand I şi a 

Reginei Maria ca Regi ai României Mari, în prezenţa unor oaspeţi din toată Europa, 
reprezentanţi ai Caselor Regale, membri ai misiunilor speciale, înalţi oficiali, precum şi a unui 
numeros public românesc, Unirea din 1918 primind astfel încununarea firească după 
recunoaşterea internaţională prin tratatele de pace de la Paris, Saint-Germain şi Trianon. 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează declararea Anului 2022 „Anul Centenarului 
Încoronării”. Iniţierea acestui proiect de hotărâre rezultă din necesitatea de a marca în anul 2022, 
la nivelul Judeţului Alba, împlinirea a 100 de ani de la încoronarea Regelui Ferdinand I şi a 
Reginei Maria ca regi ai României Mari. 

În ultima decadă, Consiliul Judeţean Alba a marcat anual acest eveniment prin diferite 
manifestări cultural – ştiinţifice.  

Cu prilejul „Anului Centenarului Încoronării”, Consiliul Judeţean Alba prin 
compartimentele de specialitate împreună cu instituţiile de cultură subordonate, va organiza o 
serie de manifestări cultural – turistice şi cultural – istorice. Programul acestor manifestări se va 
regăsi în Agenda Culturală a Judeţului Alba pe anul 2022, iar cheltuielile necesare pentru 
realizarea acestor acţiuni şi activităţi se vor regăsi în bugetul Judeţului Alba pentru anul 2022. 

  
 II. Descrierea situaţiei actuale 

Având în vedere faptul că Încoronarea de la 15 octombrie 1922 reprezintă un eveniment 
crucial în istoria României prin confirmarea actului Unirii de la 1 decembrie 1918, considerăm 
oprtun ca anul 2022 să fie un şir de acţiuni şi activităţi dedicate împlinirii a 100 de ani de la 
Încoronarea  Regilor Ferdinand I şi a Reginei Maria ca Regi ai României Mari. 

Astfel, se propune declararea Anului 2022 „Anul Centenarului Încoronării”. 
 
III. Reglementări anterioare 
Nu este cazul 

 
 IV. Baza legală 

 Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

     O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 
 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
  
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
 



VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Bugetul local al Judeţului Alba, şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022. 
 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
Nu este cazul. 
 
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
Nu este cazul 
 
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 
Nu este cazul 
 
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, cu modificările și completările. 
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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, iniţiez proiectul de 
hotărâre înregistrat cu nr. 232 din 19 octombrie 2021. 
 
 

PREŞEDINTE,     
ION DUMITREL                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                                 APROB 
JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                         Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL                                                                                       
Nr. 22756 din 19 octombrie 2021 

 
 
 

Către 
ADMINISTRATOR PUBLIC  

Domnului Dan Mihai POPESCU 

 

 

 
 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 redactării raportului de specialitate,  
 
 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 
cu privire la declararea 

Anului 2022 „Anul Centenarului Încoronării” 

 
 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 20 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a 
şedinţei „ordinară” estimată a avea loc în data de 25 octombrie 2021. 

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 232 din 19 octombrie 2021 şi are ataşat 
referatul de aprobare al proiectului de hotărâre cu privire la declararea Anului 2022 „Anul 
Centenarului Încoronării”. 
 

Cu deosebită consideraţiune, 
  
 

p.SECRETAR GENERAL, 
DIRECTOR EXECUTIV 

Liliana NEGRUŢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA   
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Biroul Turism 
Nr. 22.803 din 19 octombrie 2021 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind declararea 

Anului 2022 „Anul Centenarului Încoronării” 
 

 
 
 „Încoronarea este cel mai înălţător moment din Istoria Românilor, căci acest act 
îngroapă 18 secole de suferinţă. Acest act ar trebui sărbătorit cu toată solemnitatea lui în formă 
şi în fond. În formă se va sărbători cu tot felul de pompe, jocuri, petreceri etc. În fond se va 
sărbători dacă toate inimile româneşti se vor concentra în o unitate sufletească, preamărind pre 
toţi aceia cari au conlucrat să ajungem măreţia actului, şi în sfârşit coroana încoronării vor fi 
instituţiile de cultură şi binefacere cari vor lua fiinţă în ziua cea mare.” (Dr. Iuliu Dan, Buteni, 9 
octombrie 1921) 

Acestea sunt cuvinte rostite acum un secol într-o Românie Mare care, cu nerăbdare 
aştepta momentul celebrării integrităţii ţării şi a legitimităţii naţionale a dinastiei, pentru care s-
au sacrificat sute de mii de soldaţi în primul război mondial. 

Ideea organizării unei încoronări regale fastuoase apăruse după sfârşitul Primului Război 
Mondial. Anterior încoronării, în 1920, a fost organizată o comisie formată din personalităţi 
marcante precum generalul Constantin Coandă, diplomatul Nicolae Titulescu, compozitorul 
George Enescu, poetul Octavian Goga, viitorul patriarh Miron Cristea, istoricul Nicolae Iorga şi 
inginerul Anghel Saligny. Misiunea acestor comisii a fost deosebit de dificilă în contextul 
instabilităţii politice şi mai ales din cauza problemelor economice postbelice. Faptul că s-a trecut 
peste aceste impedimente majore atestă determinarea clasei politice de a încununa cu fast 
îndeplinirea dezideratului Unirii. Alegerea vechiului Bălgrad ca loc al celebrării României Mari 
şi a dinastiei regale a fost profeţită încă din anul 1915 de aprigul luptător pentru idealul naţional, 
Nicolae Filipescu, care îi transmitea regelui:  „Sire, să te încoronezi la Alba Iulia ca rege al 
tuturor românilor sau să mori pe câmpia de la Turda ca Mihai Viteazul”.  

Istoria uriaşă a micului oraş din centrul Ardealului a generat noi provocări pentru 
organizatorii evenimentului. Emoţia generată de amintirea martiriului lui Horea, Cloşca şi Crişan 
la 1785, amintirea Unirii lui Mihai Viteazul de la 1600, mândria actului Unirii de la 1 decembrie 
1918 obliga la crearea unei încărcături simbolice care să onoreze efortul şi sacrificiul a zeci de 
generaţii de înaintaşi. Punctul principal al efortului de pregătire a fost construirea Bisericei 
Încoronarei, aproape de Sala Unirii, pentru care s-au alocat sume importante de bani care au 
permis finalizarea ansamblului în doar 10 luni. O atenţie sporită s-a acordat oraşului care a fost 
modernizat în ritm alert, începând cu gara, pentru a putea găzdui un eveniment de o asemenea 
importanţă. După amânarea, la iniţiativa Regelui, a ceremoniei de încoronare de la sfârşitul 
anului 1921 se ia decizia finală ca aceasta să se desfăşoare la 15 octombrie 1922.  

Ziua de 15 octombrie 1922, ziua Încoronării, ziua în care Alba Iulia a devenit centrul 
lumii româneşti a fost momentul de maximă expunere mediatică internaţională a României de 
până atunci. Prezenţa invitaţilor străini: membri ai familiilor regale europene, membri ai corpului 
diplomatic, ziarişti europeni şi americani, militari din armatele Aliate, trimişii speciali au 
confirmat înca o dată legitimitatea tratatelor de pace şi poziţia consistentă a României în lume. 

La Alba Iulia fastuoasa ceremonie de încoronare şi-a îndeplinit misiunea principală, 
aceea de a arăta lumii ca regii României Mici sunt de acum regii României Mari în asentimentul 
întregii naţiuni române.  

 Anul 2022 marchează împlinirea a 100 de ani de la acest eveniment, prilej cu care 
Consiliul Judeţean Alba prin compartimentele de specialitate şi instituţiile de cultură 
subordonate, respectiv Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Muzeul Naţional al Unirii 
Alba Iulia, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba şi Teatrul de Păpuşi Prichindel Alba Iulia 
vor organiza o serie de manifestări cultural – turistice. 



Aceste evenimente dedicate Centenarului Încoronării vor avea loc sub forma unor 
activităţi şi acţiuni de valorificare a patrimoniului material şi imaterial al Judeţului Alba, 
reprezentând oportunităţi în dezvoltarea unor pachete turistice. De asemenea, „Anul 
Centenarului Încoronării” reprezintă şi un bun prilej de restituire a patrimoniului cultural – 
istoric a Judeţului Alba prin organizarea de expoziţii cu piese care nu au mai fost redate 
publicului larg. 

Având în vedere cele prezentate, considerăm că Proiectul de hotărâre privind declararea 
Anului 2022 „Anul Centenarului Încoronării”, întruneşte cerințele de oportunitate și legalitate 
pentru a fi aprobat. 

În considerarea aspectelor mai sus menţionate, propunem adoptarea proiectului de 
hotărâre în forma iniţiată. 

 
 
 
Administrator public, 
Dan Mihai POPESCU 
 
 

 
 

 
 
Întocmit, 
Ioana MIRCA        


