
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind modificarea Statului de func ii i a Organigramei Centrului jude ean pentru conservarea i

promovarea culturii tradi ionale Alba

Consiliul jude ean Alba, întrunit în edin  ordinar  în data de 30 noiembrie 2006
Luând în dezbatere:

- Expunerea de motive la proiectul de hot râre privind modificarea Statului de
func ii i a Organigramei Centrului jude ean pentru conservarea i promovarea
culturii tradi ionale Alba;

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane i gestiunea func iei publice nr.
15143 din 17.11.2006 la proiectul de hot râre privind modificarea Statului de
func ii i a Organigramei Centrului jude ean pentru conservarea i promovarea
culturii tradi ionale Alba;

- Adresa Centrului jude ean pentru conservarea i promovarea culturii tradi ionale
Alba nr.1418 din 09.11.2006;

 V zând.
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – Comisia juridic , ordine public

i disciplin ;
Având în vedere prevederile:

- Legii nr.292/2003 privind organizarea i func ionarea a ez mintelor culturale;
- Art. 104, alin.1, lit. „a” i alin.2 lit.c din Legea administra iei publice locale

nr.215/2001 cu modific rile i complet rile ulterioare
În temeiul art.109 i art.1207 din Legea administra iei publice locale nr.215/2001 cu

modific rile i complet rile ulterioare, adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  Statul de func ii i Organigrama Centrului jude ean pentru conservarea i
promovarea culturii tradi ionale Alba, potrivit anexelor nr.1 i nr.2 – p i integrante ale prezentei
hot râri.

Art.2.  Anexa nr.13a i nr.13b la Hot rârea Consiliului jude ean Alba nr.16 din 19 ianuarie
2006 se abrog .

Art.3.  Biroul resurse umane i gestiunea func iilor publice i Centrul jude ean pentru
conservarea i promovarea culturii tradi ionale Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hot râri.

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

- Institu iei  Prefectului – jude ul Alba;
- Centrul jude ean pentru conservarea i promovarea culturii tradi ionale Alba;
- Direc ia juridic i cancelarie;
- Biroul resurse umane i gestiunea func iei publice.

PRE EDINTE,
                         Ion Dumitrel

                                                                                                           CONTRASEMNEZ
SECRETARUL JUDE ULUI,

                                                                                                                        Hurbean Mariana
Alba Iulia, 30 noiembrie 2006
Nr.212


