
 
 

 
 
    
 
 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind declararea Anului 2022 „Anul Centenarului Încoronării” 

 
 

 
        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferință,  în 
data de 25 octombrie 2021; 

Luând în dezbatere: 
- proiectul de hotărâre cu privire la declararea Anului 2022 „Anul Centenarului 

Încoronării”;  
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la declararea Anului 2022 

„Anul Centenarului Încoronării”; 
- raportul de specialitate nr. 22803/19 octombrie 2021 al Biroului turism din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 

4 Educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport şi de avizul favorabil al Comisiei 

de specialitate nr. 5 Servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi 
relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri; 

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  

 
H O T Ă RÂ R E 

 
 

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 Serviciul investiţii, dezvoltare, promovare 
patrimonială şi managementul unităţilor de cultură şi Biroul turism din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba împreună cu 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. 

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

CONSILIUL JUDEȚEAN  
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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, 
Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, Bibliotecii 
Judeţene „Lucian Blaga” Alba, Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, Direcţiei juridică şi 
administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului investiții, dezvoltare, promovare 
patrimonială și managementul instituțiilor de cultură şi Biroului turism din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba,. 
 
                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                   SECRETAR GENERAL, 
              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 253 

Alba Iulia, 25 octombrie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 

139 alin. 5 lit. c şi art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu un număr de 33 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                              Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 
Număr voturi împotrivă: 0                        Abţineri de la vot: 0 


