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CONSILIUL JUDE�EAN 
 

HOT�RÂRE 
privind respingerea reclama�iei administrative formulat� de Centrul jude�ean pentru conservarea �i 
promovarea culturii tradi�ionale Alba împotriva Hot�rârii nr.105/2007 a Consiliului jude�ean Alba 

 
 Consiliul jude�ean Alba, întrunit în �edin�� ordinar� în data de 31 iulie 2007; 
 Luând în dezbatere: 
 -Expunerea de motive la proiectul de hot�râre privind respingerea reclama�iei administrative 
formulat� de Centrul jude�ean pentru conservarea �i promovarea culturii tradi�ionale Alba împotriva 
Hot�rârii nr.105/2007 a Consiliului jude�ean Alba; 
 -Raportul de specialitate nr.8493/16 iulie 2007 al Direc�iei juridic� �i cancelarie, Direc�iei 
rela�ii publice �i informatic� �i Biroului Resurse umane �i gestiunea func�iilor publice. 
 V�zând: 
 -Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – Comisia juridic�, ordine public�  �i 
disciplin�;  
 �inând cont de: 
 -Reclama�ia administrativ� înregistrat� la Consiliul jude�ean Alba sub nr.8134/6 iulie 2007 
prin care Centrul jude�ean pentru conservarea �i promovarea culturii tradi�ionale Alba a solicitat 
revocarea Hot�rârii Consiliului jude�ean Alba nr.105/28 iunie 2007 privind înfiin�area Centrului de 
cultur� Alba, aprobarea Organigramei, Statului de func�ii �i a Regulamentului de organizare �i 
func�ionare; 
 Având în vedere prevederile: 
 -art.91 alin.(1) lit.a) �i alin.(2) lit. b) �i c) din Legea administra�iei publice locale 
nr.215/2001, republicat� ; 
 -art.6 alin.(1) �i (2) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.118/2006 privind înfiin�area, 
organizarea �i desf��urarea activit��ii a�ez�mintelor culturale, aprobat� cu modific�ri �i complet�ri 
prin Legea nr.143/2007; 
 -art.7 alin.(4) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ; 

În temeiul art. 97-(1) �i art. 115-(1) din Legea administra�iei publice locale nr. 215/2001, 
republicat�, adopt� prezenta: 

HOT�RÂRE 
 

Art. unic. Se respinge reclama�ia administrativ� formulat� de Centrul jude�ean pentru 
conservarea �i promovarea culturii tradi�ionale Alba împotriva Hot�rârii Consiliului jude�ean Alba 
nr.105 din 28 iunie 2007 privind înfiin�area Centrului de cultur� Alba, aprobarea Organigramei, 
Statului de func�ii �i a Regulamentului de organizare �i func�ionare. 

Prezenta hot�râre se public� în Monitorul Oficial al jude�ului Alba, se înainteaz� �i se 
comunic�: 
 -Institu�iei Prefectului - jude�ul Alba; 
 -Centrului jude�ean pentru conservarea �i promovarea culturii tradi�ionale Alba; 
 -Direc�iei juridic� �i cancelarie; 
 -Direc�iei rela�ii publice �i informatic�; 
 -Biroului resurse umane �i gestiunea func�iilor publice. 
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