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CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea si completarea organigramei, statului de funcţii si Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a Centrului de cultură “Augustin Bena” Alba 

 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de   25.09.2008, 
            Luând în dezbatere; 

-expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea 
organigramei, statului de funcţii si Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de 
cultură “Augustin Bena” Alba; 

-adresa nr. 1357 din 18.09.2008 a Centrului de cultură “Augustin Bena” Alba, prin 
care solicită modificarea si completarea organigramei, statului de funcţii si Regulamentului de 
organizare şi funcţionare,; 

Cererea doamnei Floroian Daniela din 19.09.2008 privind incetarea raportului de 
munca; 

-raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi  gestiunea funcţiilor publice nr. 
12656 din 20.09.2008; 

Vazand :  
Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4- educaţie, cultură, tineret, ONG-uri şi 

sport; 
Hotararea Consiliului Judetean nr. 137 din 23 august 2007 privind aprobarea unor 

masuri pentru punerea in aplicare a Hotararii consiliului Judetean nr. 105 din 28.06.2007 
privind infiintarea Centrului de cultura Alba 

Având în vedere prevederile: 
-Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008, privind nivelul salariilor de bază şi al altor 

drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din 
sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru 
personae care ocupă funcţii de demnitate publică precum şi unele măsuri de reglementare a 
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale; 

-Ordonantei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul institutiilor publice de 
cultura 

-art.91 - (2), litera “c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată; 

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

HOTĂRÂRE 

 
 Art. 1. Se aprobă modificarea si completarea organigramei, statului de funcţii si 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de cultură “Augustin Bena” Alba, 



urmând să aibă structura si continutul prevăzute în anexele nr.1, 2 şi 3- părţi integrante ale 
prezentei hotărâri. 
 Art. 2. Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.25 din 21 februarie 2008 
şi anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.198 din 25 august 2008, se 
abrogă. 
 Art. 3.  Începând cu data de 1 octombrie 2008 inceteaza raportul de munca al doamnei 
Floroian Daniela, director interimar al Centrului de cultură “Augustin Bena” Alba.  
 Art. 4.  Începând cu data de 1 octombrie 2008 domnul Honcas Coriolan Laurean se 
numeste in functia de director al Centrului de cultură “Augustin Bena” Alba, pe perioada 
determinata, pana la ocuparea postului prin concurs, ce se va organiza potrivit legii, in termen 
de 60 de zile. 
 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi 
comunică; 
 -Instituţiei Prefectului-judeţul Alba; 
 -Direcţiei juridică şi cancelarie; 
 - Centrului de cultură “Augustin Bena” Alba; 
 -Direcţia relaţii publice şi informatică; 
 -Doamnei Floroian Daniela; 
 -Domnului Honcas Coriolan Laurean; 
            -Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice. 
 
 
  PREŞEDINTE, 
           ION DUMITREL 
  
                                                                                                             
                                     Contrasemneaza, 

                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                        Mariana HURBEAN 
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