
 
 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Proiectului de management 

 depus de doamna Pop Mioara  
 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.08.2009, 
            Luând în dezbatere; 

-expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului de management depus de 
doamna Pop Mioara pentru postul de director al Bibliotecii judeţene “Lucian Blaga” Alba; 

-raportul de specialitate comun al Directiei relatii publice si informatică si al Biroului resurse umane 
şi  gestiunea funcţiilor publice nr.10687/18.08.2009 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului de 
management depus de doamna Pop Mioara pentru postul de director al Bibliotecii judeţene “Lucian Blaga” 
Alba; 

Văzând: 
  Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.4 – “Comisia educatie, cultură, tineret, ONG-uri si 
sport”; 

Având în vedere prevederile:  
-Ordonantei de Urgentă nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultură, aprobată, 

cu modificări şi completări de Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonantei de Urgentă nr. 189/2008 
privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si 
al asezămintelor culturale de drept public; 

-art. 91– (2), litera “e” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă Proiectul de management depus de doamna Pop Mioara pentru postul de director al 
Bibliotecii judeţene “Lucian Blaga” Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 2. Presedintele Consiliului judetean Alba, domnul Ion Dumitrel, în calitatea sa de ordonator 
principal de credite, va negocia, în termen de 30 zile lucrătoare, pe baza proiectului de management, clauzele 
contractului de management. 

Art. 3. Începând cu data de 1 septembrie 2009, se numeste în functia de director al Bibliotecii 
judeţene “Lucian Blaga” Alba, pentru asigurarea conducerii interimare, doamna Pop Mioara, până la data 
începerii executării noului contract de management. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi comunică; 
 -Instituţiei Prefectului-judeţul Alba; 
 -Direcţiei juridică şi cancelarie; 
 -Directiei relatii publice si informatică; 
 -Bibliotecii judeţene “Lucian Blaga”Alba; 
 -Doamnei Pop Mioara; 
 -Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice. 
 
  PREŞEDINTE, 
           ION DUMITREL 
                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                    p. SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                  Liliana NEGRUT 
 
 
 
 
Alba Iulia, 27.08.2009  
Nr.158 
                                                   

http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%201%20H158.pdf�
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