
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind numirea membrilor comisiilor de evaluare finală a managementului 

 instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului judeţean Alba 
 
 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 16.04.2009; 
 Luând în dezbatere: 

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind numirea membrilor comisiilor de 
evaluare finală a managementului  instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului 
judeţean Alba; 

• Raportul de specialitate al Direcţiei relaţii publice şi informatică, nr. 4522 din 
07.04.2009 la proiectul de hotărâre privind numirea membrilor comisiilor de evaluare 
finală a managementului  instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului judeţean 
Alba; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 - Comisia educaţie, cultură, tineret, 
 ONG-uri şi sport; 
Având în vedere prevederile: 

• Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 
de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al 
aşezămintelor culturale de drept public; 

• Art. 91- (5) lit. “a“ pct. 4 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art. 97-(1) şi art. 115- (1) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată cu modificarile si completarile ulterioare, adoptă prezenta    

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1.  Se numeşte comisia de evaluare finală a managementului pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian 
Blaga” Alba, conform Anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri; 
Art. 2. Se numeşte comisia de evaluare finală a managementului pentru Muzeul Naţional al Unirii Alba 
Iulia, conform Anexei 2, parte integrantă a prezentei hotărâri; 
Art. 3. Se numeşte comisia de evaluare finală a managementului pentru Teatrul de Păpuşi „Prichindel” 
Alba Iulia, conform Anexei 3, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba; 
- Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 
- Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 
- Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia. 

 
             PREŞEDINTE, 

        Ion DUMITREL 
                                   Contrasemnează, 

                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                      Mariana HURBEAN  
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