
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
 

privind reorganizarea Centrului de cultură “Augustin Bena” Alba, 
aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții 

 
Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de   28.01.2010, 

            Luând în dezbatere; 
 -expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind reorganizarea Centrului de cultură 
“Augustin Bena” Alba, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a 
statului de funcții ; 

-propunerea de reorganizare a instituției transmisă  cu adresa nr.97 din 19.01.2010 a Centrului 
de cultură “Augustin Bena” Alba; 

-raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice 
nr.856/21.01.2010; 

Văzând: 
Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 – “Comisia educaţie, cultură, tineret, 

ONG-uri şi sport”; 
Având în vedere prevederile: 
-Ordonanței de Urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea 

activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare; 
-Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 
-art.91 - (2), litera “b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art. 97 - (1) şi art.115 – (1), litera “c”  din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 
 Art. 1 (1) Se reorganizează Centrul de cultură “Augustin Bena” Alba, prin desființarea 
Serviciului financiar, contabil, resurse umane si a Serviciului programe culturale și editare tipărituri, 
inființarea Compartimentului financiar-contabil- resurse umane și a Compartimentului programe 
culturale și editare tipărituri si prin reducerea numărului de posturi. 
             (2) Centrul de cultură “Augustin Bena” Alba va funcționa cu un număr de 81 posturi. 
 Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii 
ale Centrului de cultură “Augustin Bena” Alba, conform anexa 1, anexa 2, anexa 3 - părţi integrante 
ale prezentei hotărâri. 
 Art. 3 Încetarea raporturilor de muncă ale personalului, ca urmare a reorganizării, se face cu 
respectarea procedurilor legale, în termen de maximum 40 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri. 
 Art. 4 Managerul Centrului de cultură Augustin Bena Alba, domnul Honcaș Coriolan 
Laurian, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Art. 5 Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.222 din 25 septembrie 2008, 
anexa nr.30 “b” la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.31 din 27 februarie 2009, Anexa la 
Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.52 din 26 martie 2009, se abrogă. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi comunică; 
 -Instituţiei Prefectului-judeţul Alba; 
 -Direcţiei juridică şi cancelarie; 
 -Direcţiei relații publice și informatică; 
 -Centrului de cultură “Augustin Bena” Alba; 
            -Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice. 
 
  
  PREŞEDINTE, 
           ION DUMITREL 
                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                               Mariana HURBEAN 
Alba Iulia, la 28.01.2010 
Nr.15 

http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%201%20H15.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%202%20H15.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%203%20H15.pdf

