
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind respingerea plângerii prealabile formulată de domnul Paraschiv Emilian şi doamna Boitor 

Viorica, angajaţi ai Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba  
împotriva Hotărârii nr.2/2008 a Consiliului judeţean Alba 

 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 17 aprilie 2008; 
 Luând în dezbatere: 
 -Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile 
formulată de domnul Paraschiv Emilian şi doamna Boitor Viorica, angajaţi ai Centrului de Cultură 
„Augustin Bena” Alba împotriva Hotărârii nr.2/2008 a Consiliului judeţean Alba 
 -Raportul de specialitate nr. 4990/09.04.2008 al Direcţiei juridică şi cancelarie; 
 Văzând: 
 -Plângerea prealabilă înregistrată la Consiliul judeţean Alba sub nr.4528/1 aprilie 2008 prin 
care domnul Paraschiv Emilian şi doamna Boitor Viorica, angajaţi ai Centrului de Cultură 
„Augustin Bena” Alba solicită revocarea în parte a Hotărârii nr.2/10.01.2008 în sensul revocării 
noului stat de funcţii cuprins în anexa nr.28 la Hotărârea nr.2/2008, pretinzând că au fost lezaţi prin 
modificarea statului de funcţii, întrucât deţineau funcţia de profesor care a fost modificată unilateral 
şi abuziv în funcţia de expert, având o remuneraţie diminuată aproape cu jumătate; 
 -Punctul de vedere al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba cu privire la plângerea 
prealabilă; 
 Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 - Comisia juridică, 
ordine publică şi disciplină; 
 Având în vedere prevederile: 
 -art.91 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit. b) şi c) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată ; 
 -Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.143/2007; 
 -art.7 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ; 

În temeiul art. 97-(1) şi art. 115-(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE 
 

Art. unic. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Paraschiv Emilian şi 
doamna Boitor Viorica, angajaţi ai Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba prin care se solicită 
revocarea anexei nr.28 la Hotărârea nr.2/2008 a Consiliului judeţean Alba. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: 
 -Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
 -Direcţiei juridică şi cancelarie; 
 -Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice; 

-Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba; 
-domnulului Paraschiv Emilian; 
-doamnei Boitor Viorica. 

 
  PREŞEDINTE 
 ION DUMITREL                                                                     Contrasemnează                                                                         
                                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                      MARIANA HURBEAN 
 
Alba Iulia, 17 aprilie 2008  
Nr.106 


