
ROMÂNIA 
JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN  

HOT�RÂRE 

privind modificarea �i completarea  Hot�rârii Consiliului jude�ean Alba, nr.105 din 
28.06.2007 privind înfiin�area Centrului de cultur� Alba  

 
Consiliul jude�ean Alba, întrunit în �edin�� ordinar� în data de 23 august 2007,  
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive �i proiectul  hot�râre privind modificarea �i completarea Hot�rârii 

Consiliului jude�ean Alba, nr.105 din 28.06.2007 privind înfiin�area Centrului de cultur� Alba;  
- Raportul de specialitate al Direc�iei dezvoltare �i bugete, Direc�iei rela�ii publice �i 

informatic� �i Biroul resurse umane �i gestiunea func�iilor publice nr.9654 din 10.08.2007; 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – juridic�, ordine public� �i disciplin�. 

 Luând în considerare prevederile Hot�rârii Consiliului jude�ean Alba nr.    din 23.08.2007 
privind modificarea statului de func�ii al �colii populare de arte �i meserii Alba. 

Având în vedere prevederile art 91, alin.1, litera „a” �i alin.(2), litera „c” din Legea 
administra�iei publice locale nr.215/2001, republicat�; 
           În temeiul art.97-(1) �i art.115-(1) din Legea administra�iei publice locale nr.215/2001 
republicat�, adopt� prezenta 

HOT�RÂRE 
 Art.I.  Art.1 �i 2 din Hot�rârea Consiliului jude�ean Alba nr.105 din 28.06.2007 se modific� 
�i vor avea urm�torul cuprins: 
 „Art.1. Începând cu data de 1 octombrie 2007, se înfiin�eaz� Centrul de cultur� Alba, 
institu�ie public� de interes jude�ean, cu personalitate juridic�, în subordinea Consiliului jude�ean 
Alba, prin reorganizarea �colii populare de arte �i meserii Alba, Centrului jude�ean pentru 
conservarea �i promovarea culturii tradi�ionale Alba �i respectiv, organizarea Serviciului de 
spectacole – Ansamblul artistic de fanfar�. 

 Art.2. Sediul Centrului de Cultur� Alba este în municipiul Alba Iulia, strada Regina Maria, 
nr.6, jude�ul Alba.” 
  

Art.II.  Se aprob� modificarea statului e func�ii �i organigrama Centrului de cultur� Alba, 
potrivit anexelor nr.1 �i 2, p�r�i integrante ale prezentei hot�râri.  
 Art.III.  Anexa nr.3 la Hot�rârea Consiliului jude�ean Alba nr.105 din 28.06.2007, privind 
înfiin�area Centrului de Cultur� Alba, se completeaz� dup� cum urmeaz�: 

A. Articolul 12 se completeaz� �i va avea urm�torul cuprins: 
„Art. 12 Structura organizatoric� a Centrului cuprinde:  
- Conducerea 
- Compartiment management proiecte �i multimedia  
- Serviciul de conservare, cercetare, colec�ionare �i valorificare a tradi�iei �i crea�iei 

populare 
- Serviciul de formare continu� în domeniul artistic �i al me�te�ugurilor 
 -     Serviciul –  Ansamblul artistic de Fanfar� 
 -     Serviciul – Ansamblul folcloric 
- Serviciul financiar – contabil, resurse umane �i administrativ.” 
B. Dup� art.42 se introduc 43-48 cu urm�torul cuprins: 
“Art. 43. Serviciul – Ansamblul folcloric este condus de un �ef serviciu, numit prin concurs, 

organizat în condi�iile legii. 
Art. 44. �eful serviciului propune proiecte �i programe de activitate conducerii institu�iei �i 

logistica necesar� desf��ur�rii activit��ii,  asigurând realizarea acestora. 



Art.45 Serviciul are urm�toarele atribu�ii: 
a). asigur� buna desf��urare a activit��ilor de spectacol; 
b). particip� la activit��ile cultural - artistice organizate pe raza jude�ului;  

   c). ini�iaz� colabor�ri cu alte institu�ii publice, culte, asocia�ii, societ��i de art� �i spectacol, 
funda�ii �i organiza�ii non-guvernamentale din domeniul turistic �i cultural;  

d). colaboreaz� cu compartimentul multimedia în privin�a folosirii standardelor noilor 
tehnici de promovare. 

Art.46. Ansamblul folcloric se organizeaz� �i func�ioneaz� potrivit prezentului Regulament 
�i  este format din:  

a). corpul muzical format din: soli�ti instrumenti�ti �i soli�ti  vocali; 
 b). corpul de balet format din: maestru balet-dans �i dansatori. 
Art.47. (1) Încadrarea personalului Ansamblul folcloric se face pe baz� de concurs sau 

examen, organizat în condi�iile legii;   
  (2) Activitatea personalului se normeaz� potrivit fi�ei postului; programul de lucru este 
repartizat inegal, fiind prev�zut în contractul individual de munc�;  
   (3) În principiu pentru personalul Ansamblul folcloric zilele de sâmb�t� �i duminic�, �i 
dup� caz, zilele de s�rb�toare legal� sunt considerate zile lucr�toare, repausul s�pt�mânal 
acordându-se în alte zile ale s�pt�mânii; 

  (4) Concediul anual de odihn� pentru personal se acord� de regul� în vacan�a dintre 
spectacole. 

Art. 48. (1) Activitatea Ansamblului folcloric se desf��oar� pe baz� unui program anual ce 
cuprinde evenimente culturale �i alte presta�ii contractuale. 

 (2) Activitatea serviciului const� în:  
    a). organizarea de spectacole folclorice periodice cu o gam�  de lucr�ri din repertoriul 
na�ional; 

                b). organizarea de spectacole în colaborare cu alte institu�ii de profil; 
                c). organizarea de concursuri �i festivaluri. “ 
  

Art.IV. Anexele nr.1 �i 2 la Hot�rârea Consiliului jude�ean Alba nr.105 din 28.06.2007, se 
abrog�. 

Reglamentul de organizare �i func�ionare se va renumerota în mod corespunz�tor. 
 Prezenta hot�râre se public� în Monitorul Oficial al Jude�ului Alba, se înainteaz� �i se 
comunic�: 

- Institu�iei  Prefectului – jude�ul Alba; 
- Direc�ia juridic� �i cancelarie; 
- Direc�ia dezvoltare �i bugete; 
- Biroul resurse umane �i gestiunea func�iei publice; 
- �coala popular� de Arte �i Meserii Alba; 
- Centrul jude�ean pentru conservarea �i promovarea culturii tradi�ionale Alba 
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