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HOT�RÂRE 
privind aprobarea statului de func�ii, organigramei �i regulamentului 

de organizare �i func�ionare a Muzeului Na�ional al Unirii Alba Iulia �i regulamentele de organizare 
�i func�ionare ale Teatrului de p�pu�i „Prichindel”, Bibliotecii jude�ene „Lucian Blaga” Alba, 

Direc�iei publice comunitare de eviden�� a persoanelor Alba �i Serviciului public jude�ean 
„Salvamont” Alba 

 
Consiliul jude�ean Alba întrunit în �edin�a ordinar� în data de 30 martie 2007; 
Luând în dezbatere: 

             - Expunerea de motive la proiectul de hot�râre privind aprobarea statului de func�ii, 
organigramei �i regulamentului de organizare �i func�ionare a Muzeului Na�ional al Unirii Alba 
Iulia �i  regulamentele de organizare �i func�ionare ale Teatrului de p�pu�i „Prichindel”, Bibliotecii 
jude�ene „Lucian Blaga” Alba, Direc�iei publice comunitare de eviden�� a persoanelor Alba �i 
Serviciului public jude�ean „Salvamont” Alba; 
  - Raportul de specialitate al Biroului resurse umane �i gestiunea func�iilor publice nr. 3220 
din 14 martie 2007 cu privire la aprobarea regulamentelor de organizare �i func�ionare ale 
institu�iilor �i serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului jude�ean Alba; 
 - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4-Comisia de cultur�, culte, înv���mânt, 
sport �i turism; 
  Având în vedere prevederile: 

-Ordonan�ei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul institu�iilor publice de cultur�, 
aprobat� prin Legea nr. 114/2006; 
 - Legii nr. 504/2004 privind institu�iile publice de spectacole �i concerte; 

- Legii bibliotecilor nr. 334/2002, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
-Legii muzeelor �i a colec�iilor publice nr. 311/2003; 
-Legii nr. 402 din 31 octombrie 2006 privind prevenirea accidentelor �i organizarea 

activit��ii de salvare din mediul subteran speologic; 
 - Art. 104- (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, organigrama �i regulamentul de organizare �i func�ionare 
a Muzeului Na�ional al Unirii Alba Iulia, potrivit anexelor nr. 1, 2 �i 3- p�r�i integrante ale prezentei 
hot�râri. 
 Art. 2.  Se aprob� regulamentul de organizare �i func�ionare al Teatrului de p�pu�i 
„Prichindel”, potrivit anexei nr. 4- parte integrant� a prezentei hot�râri. 
 Art. 3. Se aprob� regulamentul de organizare �i func�ionare a Bibliotecii jude�ene  „Lucian 
Blaga” Alba, potrivit anexei nr. 5- parte integrant� a prezentei hot�râri. 
 Art. 4. Se aprob� regulamentul de organizare �i func�ionare a Direc�iei publice comunitare 
de eviden�� a persoanelor Alba, potrivit anexei nr. 6- parte integrant� a prezentei hot�râri. 
 Art. 5. Se aprob� regulamentul de organizare �i func�ionare a Serviciului public jude�ean 
„Salvamont” Alba, potrivit anexei nr. 7- parte integrant� a prezentei hot�râri. 
 Art. 6. Anexele nr. 1 �i 2  la Hot�rârea Consiliului jude�ean Alba nr. 83 din 27 aprilie 2006, 
anexa nr. 1 la Hot�rârea Consiliului jude�ean Alba nr. 46  din 30 martie 2006, anexele nr. 27 a �i 27 
b la  Hot�rârea Consiliului jude�ean Alba nr. 10   din 11 ianuarie 2007, anexa nr. 3 la Hot�rârea 



Consiliului jude�ean Alba nr. 49  din 24 februarie  2005 �i Hot�rârea Consiliului jude�ean Alba nr. 
112  din 11 august  2003 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 
 - Direc�iei juridice �i cancelarie 
 - Institu�iilor �i serviciilor publice de la art. 1-5 
 - Biroului resurse umane �i gestiunea func�iilor publice. 
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