
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
 privind modificarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare  

şi funcţionare ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia  

 
 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 februarie 2009;  
 Luând în dezbatere:  

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de 
funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- Adresa Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia nr. 179 din 13.02.2009 privind modificarea 
organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale muzeului; 

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice nr. 2226 din 
20 februarie 2009 privind modificarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare 
şi funcţionare; 

 Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 4 – Comisia educatie, cultură, 
tineret, ONG-uri si sport; 

Având în vedere prevederile: 
- Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr.311/2003, republicată; 
-  Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr.2185/2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a 

muzeelor şi a colecţiilor publice; 
- Art. 104 – (2), litera „a” 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, cu modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 
 
 Art.1 Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Naţional al Unirii 
Alba Iulia, urmând să aibă structura prevăzută în anexele nr.1 şi 2 – părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 2 Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 99 din 17 aprilie 2008 se 
abrogă. 

Art. 3 Art. 11 al Regulamentul de organizare si functionare al Muzeului Naţional al Unirii Alba 
Iulia aprobat prin Hotărârea Consiliului judetean Alba nr.45 din 30.03.2007 se modifică şi se completează 
urmând să aibă următorul cuprins: 

 “Art. 11. Directorul general adjunct – coordonator al proiectelor şi programelor culturale de 
valorificare a patrimoniului cultural naţional, are în subordine Secţia Arheologie-Cercetare, Secţia Istorie-
Muzeologie şi Serviciul Bibliotecă-Informatică şi Documentare. Principalele atribuţii sunt: 
 a) coordonarea elaborării proiectelor şi programelor culturale anuale şi de perspectivă, ale 
Muzeului în concordanţă cu strategia de dezvoltare a judeţului Alba şi le prezintă spre aprobare 
Directorului general; 
 b) coordonarea elaborării programelor de cercetare a patrimoniului, anual şi de perspectivă, ale 
Muzeului şi le prezintă spre aprobare Directorului general; 
 c) coordonează întocmirea programelor de valorificare a patrimoniului mobil, aflat în 
administrarea Muzeului şi întocmeşte pe baza acestora programul anual de activitate în domeniu, şi îl 
supune spre avizare directorului general şi spre aprobare Consiliului de administraţie; 
 d) coordonează proiectele de cercetare inter-instituţionale şi inter-disciplinare; 
 e) urmăreşte îndeplinirea obiectivelor din proiectele de cercetare ale Muzeului; 
 f) coordonează activitatea de organizare şi funcţionarea expoziţiilor permanente şi temporare; 
 g) răspunde de îndeplinirea Programului de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare; 
 h) coordonează şi răspunde de activitatea de îmbogăţire a patrimoniului Muzeului prin achiziţii, 
donaţii, transferuri; 



 i) asigură şi răspunde de activităţile de realizare a veniturilor proprii, prin contracte de cercetare şi 
colaborează pentru realizarea de materiale publicitare (ghiduri, pliante, ilustrate), artizanat, realizarea de 
replici şi valorificarea prin standurile proprii cu Serviciul Relaţii Publice şi Marketing Cultural. 
 î)  coordonează şi răspunde de clasarea eşalonată a patrimoniului cultural mobil; 
 j)  controlează şi răspunde de realizarea bazei de date informatizate a bibliotecii; 
 k)  colaborează la întocmirea gestiunii informatizate a patrimoniului Muzeului; 
 l) răspunde de întocmirea fişelor analitice ale patrimoniului muzeal; 
 m) răspunde de expertizarea patrimoniului cultural naţional aflat în administrarea Muzeului şi 
coordonează expertizarea patrimoniului cultural naţional la cererea persoanelor fizice şi juridice de drept 
public sau privat; 
 n) coordonează întocmirea rapoartelor de activitate în domeniul cercetării şi valorificării 
patrimoniului mobil, aflat în administrarea Muzeului şi întocmeşte pe baza acestora, raportul anual de 
activitate; 
 o) asigură desfăşurarea în bune condiţii a manifestărilor ştiinţifice prevăzute în programul anual al 
Muzeului; 
 p) întocmeşte proiectul planului de management în domeniul cercetării; 
 r) colaborează cu celălalt director general adjunct pentru îndeplinirea obiectivelor Muzeului; 
 s) îndeplineşte atribuţiile directorului general, în cazul absenţei acestuia din instituţie; 
 ş) controlează şi răspunde de asigurarea condiţiilor optime de depozitare şi păstrare a fondului de 
carte şi periodice; 
 t) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa prin decizia directorului general;” 

 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei juridică şi cancelarie; 
- Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice.  

 
 
PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 
                                                                               

           CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                                    Mariana HURBEAN  
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