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HOTĂRÂRE  

privind reorganizarea Centrului judeţean de conservarea şi promovarea culturii 
tradiţionale Alba, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi 

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

- Proiectul de hotărâre privind privind reorganizarea Centrului judeţean de conservarea şi 
promovarea culturii tradiţionale Alba, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, 
organigramei şi a statului de funcţii . 

- raportul comun al Direcţiei de dezvoltare şi bugete şi a Biroului de resurse umane şi 
gestiunea funcţiei publice privind reorganizarea Centrului judeţean de conservarea şi 
promovarea culturii tradiţionale Alba, aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare, organigramei şi a statului de funcţii  nr.1229/ 2005; 

Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 - „Comisia juridică, ordine publică şi 
disciplină”. 

Având în vedere prevederile : 
- Legii privind organizarea şi funcţionare a aşezămintelor culturale nr. 292/2003; 
- Ordinul ministrului culturii şi cultelor pentru aprobarea regulamentelor- cadru 

de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale nr.2.193 /2004;   
- art. 104 – (1), lit. b ) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001 cu 

completările şi modificările ulterioare; 
- Legea bugetului de stat pe anul 2005, nr. 511 /2004; 
În temeiul art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001 cu completările 
şi modificările ulterioare, adoptă prezenta 

 
HOTĂRÂRE: 

 
 Art. 1. Începând cu data de 1 martie 2005, Centrului judeţean de conservarea şi 
promovarea culturii tradiţionale Alba, se reorganizează urmând a avea în structură 
următoarele compartimente: compartimentul filologie-etnografie; compartimentul 
documentare-conservare; compartimentul artistic şi creaţie populară; compartimentul 
redacţia Revistei „Discobolul”; compartimentul financiar-contabilşi compartimentul de 
deservire. 
  
 Art. 2. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi 
funcţionare al  Centrului judeţean de conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Alba, 
potrivit anexelor 1-3, părţi integrante ale prezentei hotărâri. 
 
 Art.3. Anexele nr. 7 a ) şi 7 b) la Hotărârea  Consiliului judeţean Alba nr. 223 din 
28 decembrie 2004 şi anexa nr. 1,2 şi 3 la Hotărârea  Consiliului judeţean Alba nr. 89 din 
31 mai 2004 se abrogă.  
 

             Art.4. Preşedintele Consiliului judeţean Alba se împuterniceşte să numească 
directorului interimar până la organizarea concursului pentru ocuparea acestui post, în 
condiţiile legii. 



 
  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Prefecturii judeţului Alba; 
- Centrului judeţean de promovare, conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Alba; 
- Direcţiei juridică şi cancelarie din cadrul aparatului propriu al Consiliului judeţean Alba; 
- Biroului de resurse umane şi gestiunea funcţiei publice. 

 
 

 
      Preşedinte,                                                              Contrasemnează 
ION DUMITREL                                                         Secretar general, 
                                                                                MARIANA HURBEAN 
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