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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea regulamentelor de organizare a sesiunilor de depunere a proiectelor de management pentru 

institutiile de cultura din subordinea Consiliului judetean Alba 
 
 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinara în data de 25 iunie 2009,  
 Luând în dezbatere: 
 Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare a 
sesiunilor de depunere a proiectelor de management pentru institutiile de cultura din subordinea Consiliului 
judetean Alba;  
 Raportul de specialitate comun al Directiei relatii publice si informatica si Biroului resurse umane şi 
gestiunea funcţiilor publice nr. 7528 din 11.06.2009 privind aprobarea regulamentelor de organizare a 
sesiunilor de depunere a proiectelor de management pentru institutiile de cultura din subordinea Consiliului 
judetean Alba; 
 Văzând: 
             Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 – „Comisia educatie, cultură, tineret, ONG-uri si 
sport”; 
 Având în vedere:  

- prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, 
muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezămintelor culturale de drept public; 

În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, 
adoptă prezenta 
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 Art.1. Se abroba Regulamentul de organizare a sesiunii de depunere a proiectului de management 
pentru Muzeul National al Unirii Alba Iulia, conform anexei 1, parte integranta a prezentei hotărâri; 
 Art.2. Se abroba Regulamentul de organizare a sesiunii de depunere a proiectului de management 
pentru Teatrul de păpusi ”Prichindel” Alba Iulia, conform anexei 2, parte integranta a prezentei hotărâri;  
 Art.3. Se abroba Regulamentul de organizare a sesiunii de depunere a proiectului de management 
pentru Biblioteca judeteană ”Lucian Blaga” Alba, conform anexei 3, parte integranta a prezentei hotărâri;  

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia relatii 
publice si informatică si Biroul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice. 
- Directiei relatii pblice si informatica 

 
PREŞEDINTE, 
  Ion Dumitrel                                                                       
                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                         SECRETARUL JUDETULUI, 
                                                                                                                      Mariana Hurbean                                                                                                       
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