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HOTĂRÂRE 
privind organizarea evaluării anuale 

a managementului instituţiilor de cultură 
din subordinea Consiliului judeţean Alba 

 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28.01.2010; 
 Luând în dezbatere: 

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind organizarea evaluării 
anuale a managementului  instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului 
judeţean Alba; 

 Raportul de specialitate al Direcţiei relaţii publice şi informatică, nr. 635 
din 18.01.2010 la proiectul de hotărâre privind organizarea evaluării anuale 
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; 

 Legii nr. 269/2009 pentru aprobarea 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; 

 Hotărârea de Guvern nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului – 
cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 
management, modelului - cadru al caietului de obiective, modelul-cadru al 
contractului de management, regulamentuluiu-cadru de organizare şi 
desfăşurare a evaluării managementului şi modelului-cadru al raportului de 
activitate;  

 Art. 104, alin.1, lit (m) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată; 

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

 

H O T Ă R Â R E 

 

Art. 1.  Se numesc membrii Comisiilor de evaluare anuală a managementului la Biblioteca 
Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Teatrul de Păpuşi 
„Prichindel” Alba Iulia conform anexa 1, anexa 2, anexa 3, parti integrante a prezentei 
hotărâri; 

Art. 2. Se aprobă Regulamentele de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la 
instituţiile de cultură din subordinea Consiliului judeţean Alba, respectiv Biblioteca Judeţeană 
„Lucian Blaga” Alba Iulia, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia şi Teatrul de Păpuşi 
„Prichindel” Alba Iulia, conform anexa 4, anexa 5, anexa 6, parti integrante a prezentei 
hotărâri;  

http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%201%20H10.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%202%20H10.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%203%20H10.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%204%20H10.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%205%20H10.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%206%20H10.pdf


Art. 3  Se constituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind evaluarea anuală a 
managementului pentru instituţiile de cultură din subordinea Consiliului judeţean Alba, 
conform anexei nr. 7, 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; 
- Membrilor comisiilor; 
- Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga”; 
- Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 
- Teatrului de Păpuşi „Prichindel”. 
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