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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii, Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Teatrului de păpuşi „Prichindel” şi desemnarea unui reprezentant în 

Consiliul administrativ 
 
 

 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 24 februarie 2005; 
 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de 
funcţii, Regulamentului de organizare şi funcţionare a Teatrului de păpuşi „Prichindel” şi 
desemnarea unui reprezentant în Consiliul administrativ; 

-  raportul Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice nr.1163/04.02.2005 
privind aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Teatrului de păpuşi „Prichindel” şi desemnarea unui reprezentant în 
Consiliul administrativ; 

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3-„Comisia juridică, ordine publică 
şi disciplină”; 

Ţinând cont de rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal de numărare a 
voturilor; 

Având în vedere prevederile: 
- Legii privind instituţiile publice de spectacole nr.504/2004; 
- art.104-(1), litera „b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001; 
 În temeiul art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, adoptă prezenta  

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se aprobă numărul total de personal, organigrama, statul de funcţii şi 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Teatrului de păpuşi „Prichindel”, potrivit anexelor 
1-3, părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art.2. Se desemnează reprezentant al Consiliului judeţean Alba în Consiliul administrativ 
al Teatrului de păpuşi „Prichindel” domnul Bolog Ioan.  

Art.3. Anexele nr.20(a) şi 20(b) la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.223 din 
28.12.2004 şi anexa nr.11 la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.69 din 28.12.1998 se abrogă. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Prefecturii judeţului Alba; 
- Teatrului de păpuşi „Prichindel”; 
- Direcţiei juridică şi cancelarie; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice. 
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