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H OT Ă R Â R E 
privind aprobarea obiectivelor şi indicatorilor culturali, anexă la contractul de management 

ce se va încheia cu conducătorul Bibliotecii judeţene “Lucian Blaga” Alba Iulia 
 
 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 martie 2006; 
 Luând în dezbatere: 
 -expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivelor şi 
indicatorilor culturali, anexă la contractul de management, ce se încheie cu conducătorul 
Bibliotecii judeţene”Lucian Blaga” Alba Iulia; 
 -raportul de specialitate comun al Direcţiei de dezvoltare şi bugete şi Biroului resurse 
umane şi gestiunea funcţiilor publice nr.2700/13.03.2006  cu privire la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea obiectivelor şi indicatorilor culturali, anexă la contractul de management ce se 
va încheia cu conducătorul Bibliotecii judeţene”Lucian Blaga” Alba Iulia; 

-adresa Ministerului Culturii şi Cultelor nr.647/02.03.2006, prin care precizează că         
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.26/2005 se aplică tuturor instituţiilor de spectacol, inclusiv 
bibliotecilor, indiferent de subordonarea acestora; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei nr.1 – Comisia economică şi administrarea 
domeniului public şi privat; 

Având în vedere prevederile: 
-Ordonanţei Guvernului nr.26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură; 
-Hotărârea Guvernului nr.87/2006 privind aprobarea modelului Contractului de 

management pentru instituţiile publice de cultură. 
În temeiul art.109 din Legea privind administraţia publică locală nr.215/2001, cu 

modificările şi completările, adoptă prezenta 
 
                                             H O T Ă R Â R E 

 
Art.unic.Aprobă obiectivele şi indicatorii culturali, anexă la contractul de management 

ce se încheie cu conducătorul Bibliotecii judeţene “Lucian Blaga” Alba Iulia, potrivit anexei – 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
-Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
-Bibliotecii judeţene “Lucian Blaga” Alba Iulia; 
-Direcţiei juridică şi cancelarie; 
-Direcţiei dezvoltare şi bugete; 
-Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice. 
 
 
   PREŞEDINTE, 
    Ion Dumitrel 
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