
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare  

al Bibliotecii judeţene “Lucian Blaga” Alba 
 
 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.05.2011;  
 Luând în dezbatere:  

-expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de 
organizare si functionare al Bibliotecii judeţene “Lucian Blaga” Alba; 

-raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice nr.5961 din 
10 mai 2011 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Bibliotecii judeţene 
“Lucian Blaga” Alba; 
 Văzând Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 - „Comisia administraţie publică 
locală, juridică şi ordine publică”; 

Având în vedere prevederile: 
 -Legii bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Ordonanţei de Urgenţă nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.269/2009; 
-art.91 - (2), litera “c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

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

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

HOTĂRÂRE 
 
 Art. 1 Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Bibliotecii 
judeţene “Lucian Blaga” Alba, urmând să aibă structura si continutul din Anexă- parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 
 Art. 2 Articolul 3 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.45 din 30 martie 2007 privind 
aprobarea statului de functii, organigramei si regulamentului de organizare si functionare ale 
Muzeului National al Unirii Alba Iulia si regulamentele de organizare si functionare ale Teatrului de 
Păpusi “Prichindel” Alba Iulia,  Bibliotecii judeţene “Lucian Blaga” Alba, Directiei publice 
comunitare de evidentă a persoanelor Alba si Serviciului public judetean “Salvamont” Alba, 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; 
 -Direcţiei relatii publice si informatică; 
 -Bibliotecii judeţene “Lucian Blaga” Alba; 
            -Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice. 
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http://www.cjalba.ro/texte1/An2011/hotarari-2011/Anexa1%20H117.pdf

