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 HOTĂRÂRE 
privind infiinţarea Centrului de cultura Alba, aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare  
 
 Consiliul judetean Alba, întrunit în sedinta ordinara in data de 21 iunie 2007; 
 Luând în dezbatere : 

- Expunerea de motive şi Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Centrului de cultură 
Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 7374 /2007 al Directiei juridica si Cancelarie, Directiei relatii 
cu publicul si informatica si al Biroului de resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice, 
privind infiintarea Centrului de cultură Alba ; 

Văzând adresa nr. 446 din 19.06.2007 a Direcţiei judeţene pentru cultură, culte şi 
patrimoniul cultural naţional Alba, prin care se acorda aviz favorabil pentru înfiinţarea 
Centrului de cultură Alba ; 
Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3  – Comisia juridică, ordine publică şi 
disciplină; 

 Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii asezămintelor culturale, aprobată, cu modificări şi 
completări ulterioare de Legea nr.143/2007; 
 În temeiul art. 91-(1) si art.115-(1), din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 
republicata, adopta prezenta 
 

HOTARARE: 
 
 Art.1. Începând cu data de 1 septembrie 2007, se înfiinţează Centrul de cultura Alba, 
institutie publică de interes judeţean, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului judetean 
Alba, prin reorganizarea Şcolii populare de arte şi meserii Alba, Centrului judeţean pentru 
conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Alba şi respectiv, organizarea Serviciului de 
spectacole - Ansamblul artistic de fanfară. 
 Art.2.  Sediul Centrului de cultura Alba este în municipiul Alba Iulia , strada Regina Maria 
nr. 2, judeţul Alba.  
 Art.3. Se aproba  Organigrama, Statul de functii şi Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Centrului de cultură Alba, conform anexelor nr. 1-3  părţi integrante ale prezentei 
hotărâri. 

 Art.4. Personalul Scolii populare de arte si meserii Alba si a Centrului judetean pentru 
conservarea si promovarea culturii traditionale Alba  se preia de către Centrul de cultura Alba, în 
conditiile legii. 

Art. 5 Bunurile aflate în proprietatea Şcolii populare de arte si meserii Alba si a Centrului 
judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Alba   precum si drepturile si 
obligatiile patrimoniale ale Scolii populare de arte si meserii Alba si a Centrului judetean pentru 
conservarea si promovarea culturii traditionale Alba  se vor prelua de catre Centrul de cultură Alba, 
în conditiile legii, prin protocol de predare-primire.  

Art. 6. Preşedintele Consiliului judeţean Alba va asigura îndeplinirea prevederilor legale de 
atribuire a denumirii de « Augustin Bena » Centrului de cultura Alba şi pentru întroducerea 
modificărilor corespunzătoare în bugetul  de venituri şi cheltuieli al Consiliului judeţean Alba. 
 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judetului Alba, se înainteaza şi se 
comunica : 

- Institutiei Prefectului – judetul Alba ; 
- Directiei juridica si cancelarie ; 



- Biroului resurse umane si gestiunea functiilor publice ; 
- Scolii populare de arte si meserii Alba ; 
- Centrului judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Alba. 
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