
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

 HOT RÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului jude ean Alba în Consiliul de administra ie al

Muzeului Na ional al Unirii Alba Iulia

Consiliul jude ean Alba, întrunit în edin  ordinar  la data de 28.09.2006;
Luând în dezbatere:
-expunerea de motive la proiectul de hot râre privind desemnarea reprezentan ilor

Consiliului jude ean Alba în Consiliul de administra ie al Muzeului Na ional al Unirii Alba Iulia;
-raportul de specialitate comun al Direc iei juridic i cancelarie i Biroului resurse umane

i gestionarea func iilor publice nr. 10.901/21.09.2006;
-adresa Muzeului Na ional al Unirii Alba Iulia nr.1258/20.09.2006.

zând :
-avizul favorabil al Comisiei nr.3 - Comisia juridic , ordine public i disciplin ;
-rezultatul votului secret;
Având în vedere:
-prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor i a colec iilor publice, cu modific rile i

complet rile ulterioare;
-art.8 alin. (2) din Regulamentul de organizare i func ionare al Muzeului Na ional al Unirii

Alba Iulia aprobat prin Hot rârea Consiliului jude ean Alba nr. 46/30.03.2006;
-art.104- alin. (1) lit.”a” din Legea nr.215/2001, cu modific rile i complet rile ulterioare;

 În temeiul art. 109 i art. 120^7 din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, cu
modific rile i complet rile ulterioare, adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se desemneaz  domnul Dan Popescu –director executiv al Direc iei tehnice, ca
reprezentant al Consiliului jude ean Alba în Consiliul de administra ie al Muzeului Na ional al
Unirii Alba Iulia.

Art.2. Se aprob   componen a Consiliului de administra ie al Muzeului Na ional al Unirii
Alba Iulia, dup  cum urmeaz :

Pre edinte:- Gabriel Tiberiu Rustoiu, director general;
Membri: -Viorica Suciu, director general adjunct;
                -Director general adjunct;
                -Peter Cornelia, contabil ef;
     -Vasile Moga, ef sec ie;
                -Ionela Mircea, ef sec ie
                -Doina Dreghiciu, ef sec ie;
                -Daniela Ciugudean, ef sec ie;
                -Alexandru tirban, ef sec ie;
                -Traian Ursale , reprezentantul Consiliului jude ean Alba;
                -Dan Popescu, reprezentantul Consiliului jude ean Alba;
     -un reprezentant al Consiliului jude ean Alba;
                -Matei Drâmb rean, reprezentantul Sindicatului muzeelor din jude ul Alba.
Art.3. Articolul 2 din Hot rârea Consiliului jude ean Alba nr.177/23.09.2004, se abrog .

Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Alba, se înainteaz i se comunic :



 -Institu iei Prefectului – jude ul Alba;
 -Membrilor Consiliului de administra ie;
 -Direc iilor de specialitate ale aparatului propriu al Consiliului jude ean Alba;
 -Biroului resurse umane;
      -Muzeului Na ional al Unirii Alba Iulia.

     PRE EDINTE,
       Ion Dumitrel

      CONTRASEMNEAZ
SECRETAR AL JUDE ULUI,

                                                                                                          Mariana Hurbean

Alba Iulia, 28.09.2006.
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