
ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

 

 

HOTARARE 

privind reintegrarea domnului Comsa Petru Cornel in functia de director  

al Centrului judetean pentru conservarea si promovarea culturii  

traditionale Alba, pe baza hotararii judecatoresti si eliberarea domnului  

Fulea Ioan din functia de director interimar al Centrului judetean  

pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Alba 

 

 

 Consiliul judetean Alba, intrunit in sedinta extraordinara in data de 16 februarie 2006; 

 Luand in dezbatere: 

  - Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind reintegrarea domnului 

Comsa Petru Cornel in functia de director al Centrului judetean pentru conservarea si 

promovarea culturii traditionale Alba, pe baza hotararii judecatoresti si eliberarea domnului 

Fulea Ioan din functia de director interimar al Centrului judetean pentru conservarea si 

promovarea culturii traditionale Alba; 

  - Raportul de specialitate comun al Directiei juridica si cancelarie si Biroului 

resurse umane si gestiunea functiilor publice, nr.1669/15.02.2006; 

  - Hotararea Consiliului judetean Alba nr.73/24 februarie 2005 privind 

reorganizarea Centrului judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Alba, 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, organigramei si a statului de functii; 

  - Dispozitia presedintelui Consiliului judetean Alba nr.213/08.03.2005 privind 

numirea domnului Fulea Ioan in functia de director al Centrului judetean pentru conservarea si 

promovarea culturii traditionale Alba, pe perioada determinata, pana la ocuparea postului prin 

concurs, conform legii; 

  - Minuta Deciziei civile nr.292/13 februarie 2006 pronuntata de Curtea de Apel 

Alba Iulia – Sectia de Litigii de Munca si Asigurari Sociale in dosarul nr.7343/2005; 

  Vazand avizul favorabil al Comisiei nr.3 – Comisia juridica, ordine publica si 

disciplina. 

 Avand in vedere prevederile: 

 - art.104 alin.(1) lit.”h” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001; 

 - art.84 din Legea nr.168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca; 

 - art.278 si art.289 din Legea nr.53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare – 

Codul muncii. 

 In temeiul art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si 

completarile ulterioare, adopta prezenta: 

 

HOTARARE 
 

 Art.1 Domnul Comsa Petru Cornel se reintegreaza in functia de director al Centrului 

judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Alba, in baza Deciziei civile 

nr.292/13 februarie 2006, definitiva si irevocabila, pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia, in 

dosarul nr.7343/2005. 

 Art.2 Domnul Fulea Ioan se elibereaza din functia de director interimar al Centrului 

judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Alba, in vederea reintegrarii 

dispuse prin hotararea judecatoreasca mentionata la art.1. 

 

 Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunica: 



  - Institutiei Prefectului – judetul Alba; 

  - Domnului Comsa Petru Cornel; 

  - Domnului Fulea Ioan; 

  - Centrului judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Alba; 

  - Directiei juridica si cancelarie; 

  - Directiei dezvoltare si bugete; 

- Biroului resurse umane si gestiunea functiilor publice; 
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