
ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind numirea temporară a domnului Rustoiu Gabriel Tiberiu, director general adjunct 
al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, în funcţia de director general, până la ocuparea 

postului prin concurs, dar nu mai mult de 3 luni 
 

 
Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă  extraordinară în data de 27 aprilie 2006; 

 Luând în dezbatere: 
 -expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind numirea temporară a domnului 
Rustoiu Gabriel Tiberiu, director general adjunct al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, în 
funcţia de director general, până la ocuparea postului prin concurs, dar nu mai mult de 3 luni; 
 -raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice 
nr.3986/10.04.2006,  la proiectul de hotărâre privind numirea temporară a  domnului Rustoiu 
Gabriel Tiberiu, director general adjunct al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, în funcţia de 
director general, până la ocuparea postului prin concurs,dar nu mai mult de 3 luni. 
 Văzând: 
 -avizul favorabil al Comisiei nr.4 – Comisia de cultură, culte, învăţământ, sport şi turism; 
 -rezultatul votului secret; 
 Având în vedere prevederile: 
 -art.104, alin.(1), litera “h” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 -art.26 alin.(1) din Legea muzeelor  şi a colecţiilolr publice nr.311/2003, modificată şi 
completată prin Legea nr.12/2006; 
 În temeiul art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, adoptă prezenta 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 
 Art.1 Domnul Rustoiu Gabriel Tiberiu, director general adjunct al Muzeului Naţional al 
Unirii Alba Iulia,  se numeşte temporar în funcţia de director general, până la ocuparea postului 
prin concurs, dar nu mai mult de 3 luni. 
 Art.2  Drepturile salariale ale domnului Rustoiu Gabriel Tiberiu vor fi stabilite prin 
dispoziţie a preşedintelui Consiliului judeţean Alba, conform prevederilor legale. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
 -Instituţiei Prefectului –judeţul Alba; 
 -Direcţiei juridică şi cancelarie; 
 -Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 
 -Domnului Rustoiu Gabriel Tiberiu; 
 -Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice. 
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                       Ion Dumitrel 
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