
ROMANIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE privind numirea domnului Rustoiu Gabriel Tiberiu în func ia de
director general al Muzeului Na ional al Unirii Alba Iulia

 Consiliul jude ean Alba întrunit în edin  ordinar  în data de 26 iulie2006;
 Luând în dezbatere:
 -Expunerea de motive la proiectul de hot râre privind numirea domnului Rustoiu Gabriel
Tiberiu în func ia de director general al Muzeului Na ional al Unirii Alba Iulia;
 -Raportul de specialitate al Biroului resurse umane i gestiunea func iilor publice nr.7394
din 5 iulie 2006 privind  numirea domnului Rustoiu Gabriel Tiberiu în func ia de director general al
Muzeului Na ional al Unirii Alba Iulia;
 -Procesul verbal al comisiei de concurs nr.7196 din 29 iunie 2006.
 V zând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 – Comisia juridic , ordine public i
disciplin .
 Având în vedere prevederile:
 -Ordonan ei Guvernului nr.26/2005 privind managementul institu iilor publice de cultur ;
 -Legii nr.114/2006 pentru aprobarea Ordonan ei Guvernului nr.26/2005 privind
managementul institu iilor publice de cultur ;
 -art.104-(1), litera “h” i art.116-(1), litera “m” din Legea administra iei publice locale
nr.215/2001, cu modific rile i complet rile ulterioare;
 În temeiul art.109 din Legea administra iei publice locale nr.215/2001, cu modific rile i
complet rile ulterioare, adopt  prezenta

                                                           H O T  R Â R E

Art.1. Domnul Rustoiu Gabriel Tiberiu se nume te în func ia de director general al
Muzeului Na ional al Unirii Alba Iulia, în urma câ tig rii concursului.

Art.2. Pân  la data de 5 august 2006, pre edintele Consiliului jude ean Alba, domnul Ion
Dumitrel, în calitate de ordonator principal de credite,  va încheia contractul de management cu
domnul Rustoiu Gabriel Tiberiu, contract ce va avea anex  Proiectul de management prezentat la
concursul pentru ocuparea postului de director general al Muzeului Na ional al Unirii Alba Iulia.
 Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Alba i se comunic :
 -Institu iei Prefectului-jude ul Alba;
 -Direc iei juridic i cancelarie;
 -Domnului Rustoiu Gabriel Tiberiu;
 -Muzeului Na ional al Unirii Alba Iulia;
 -Biroului resurse umane i gestiunea func iilor publice.

                      PRE EDINTE,
                        Ion Dumitrel                                                       CONTRASEMNEAZ ,
                                                                                                  SECRETAR GENERAL
                                                                                                       Mariana Hurbean
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