
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea organigramei si a statului de functii 

ale Teatrului de păpusi “Prichindel” Alba Iulia 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 21.04.2011, 
            Luând în dezbatere; 

-expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei si a statului 
de functii ale Teatrului de păpusi “Prichindel” Alba Iulia; 

-raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi  gestiunea funcţiilor publice 
nr.5089/18.04.2011 la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei si a statului de 
functii ale Teatrului de păpusi “Prichindel” Alba Iulia; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 - „Comisia administraţie publică 
locală, juridică şi ordine publică” 

Având în vedere prevederile:  
-Ordonantei Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau 

concerte, precum si desfăsurarea activitătii de impresariat artistic, aprobată cu modificări si 
completări prin Legea nr.353/2007 ; 

-Ordonantei de Urgentă nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultură, 
aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.269/2009; 

-Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice; 

-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 modificarea organigramei si a statului de functii ale Teatrului de păpusi 
“Prichindel” Alba Iulia, urmând să aibă structura prevăzută în anexele 1 si 2- părti integrante a 
prezentei hotărâri. 
 Art. 2. Anexele nr.26a si 26b la Hotărârea Consiliului Judetean Alba nr.33 din 27 ianuarie 
2011 se abrogă. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi 
comunică; 
 -Instituţiei Prefectului-judeţul Alba; 
 -Direcţiei juridică şi administratie publică; 
 -Directiei relatii publice si informatică; 
 -Teatrului de păpusi “Prichindel” Alba Iulia;  
 -Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice. 
 
  PREŞEDINTE, 
           ION DUMITREL 
                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                             MARIANA HURBEAN 
 
Alba Iulia, la 21 aprilie 2011      
Nr.108                                                
 

www.cjalba.ro/texte1/An2011/hotarari-2011/Anexa1 H108.pdf
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