
ROMÂNIA 
JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN  
 

HOT�RÂRE 

privind aprobarea unor m�suri pentru punerea în aplicare a 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 unele m�suri pentru punerea în aplicare 

a 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 juridice �i cancelarie �i Biroul resurse umane �i 
gestiunea func�iilor publice nr.9715/10.08.2007; 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – juridic�, ordine public� �i disciplin�. 
Având în vedere prevederile: 
- Art 91-(2),  lit.”e” din Legea administra�iei publice locale nr.215/2001, republicat�; 
- Ordonan�ei Guvernului nr.26/2005 privind managementul institu�iilor publice de cultur�, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
- Legii nr.52/2003 – Codul Muncii, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
- Hot�rârea Consiliului jude�ean Alba nr.105 din 28.06.2007. 

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

HOT�RÂRE 
 
 Art.1.  Începând cu data de 1 octombrie 2007 înceteaz� raportul de munc� al doamnei 
Anghel Elena determinat de desfiin�area postului de director al �colii populare de arte �i meserii 
Alba, ca urmare a înfiin��rii Centrului de cultur� Alba prin reorganizarea �colii populare de arte �i 
meserii Alba �i a Centrului jude�ean pentru conservarea �i promovarea culturii tradi�ionale Alba.  
 Art.2.  Începând cu aceea�i dat� doamnei Anghel Elena i se ofer� postul de �ef serviciu 
formare continu� în domeniul artistic �i al me�te�ugurilor din cadrul Centrului de cultur� Alba, în 
temeiul prevederilor art.4 din Hot�rârea Consiliului jude�ean Alba nr.105 din 28.06.2007. 
 Art.3.  Începând cu data de 1 octombrie 2007 înceteaz� raportul de munc� al domnului 
Com�a Petru Cornel determinat de desfiin�area postului de director al Centrului jude�ean pentru 
conservarea �i promovarea culturii tradi�ionale Alba, ca urmare a înfiin��rii Centrului de cultur� 
Alba prin reorganizarea �colii populare de arte �i meserii Alba �i a Centrului jude�ean pentru 
conservarea �i promovarea culturii tradi�ionale Alba.  
 Art.4.  Începând cu aceea�i dat� domnului Com�a Petru Cornel i se ofer� postul de �ef 
serviciu conservare, cercetare, colec�ionare �i valorificare a tradi�iei �i crea�iei populare din cadrul 
Centrului de cultur� Alba, în temeiul prevederilor art.4 din Hot�rârea Consiliului jude�ean Alba 
nr.105 din 28.06.2007. 
 Art.5.  Începând cu data de 1 octombrie 2007, doamna Florian Daniela se nume�te în func�ia 
de director al Centrului de cultur� Alba, pe perioad� determinat�, pân� la ocuparea postului prin 
concurs, conform legii. 
 Prezenta hot�râre se public� în Monitorul Oficial al Jude�ului Alba, se înainteaz� �i se 
comunic�: 

- Institu�iei  Prefectului – jude�ul Alba; 
- Doamnei Anghel Elena; 
- Domnului Com�a Petru Cornel; 
- Doamnei Florian Daniela; 



- Direc�iei juridic� �i cancelarie; 
- Biroului resurse umane �i gestiunea func�iei publice. 

 
PRE�EDINTE 
  Ion Dumitrel 

                                                                                               
 
                                                                                           CONTRASEMNEAZA 
                                                                                     p. SECRETARUL JUDE�ULUI, 
                                                                                                     Negru� Liliana 
 
 
Alba Iulia, la 23.08.2007 
Nr.137 
 


