
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Caietelor de obiective 

pentru încredintarea prin concurs de proiecte, a managementului unor instituţii de cultură din 
subordinea Consiliului Judeţean Alba 

 
 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 4 iulie 2012; 
 
 Luând în dezbatere: 

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietelor de 
obiective pentru încredintarea prin concurs de proiecte, a managementului 
unor instituţii de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

• Raportul de specialitate al Direcţiei relaţii publice şi informatică, nr. 7803 din 
26.06.2012, la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietelor de obiective 

             pentru încredintarea prin concurs de proiecte, a managementului unor instituţii     
             de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Alba 
 
Văzând avizul favorabil  al  Comisiei  de specialitate nr. 4 – Comisia educatie, cultura, 

tineret, ONG-uri si sport; 
 
Având în vedere prevederile: 

• Art. 6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor 
publice, bibliotecilor şi al aşezamintelor culturale de drept public, cu 
modificările si completările ulterioare; 

• Hotărârii nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare 
şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului 
cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului 
cadru al caietului de obiective, modelului cadru al raportului de activitate, 
precum şi modelului cadru recomandat pentru contractele de management, 
pentru instituţiile publice de cultură  

• Art. 91- (5) lit. “a“ pct. 4 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată; 

 

În temeiul art. 97-(1) şi art. 115- (1) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare,  adoptă prezenta    

 

H O T Ă R Â R E 

 
Art. 1.  Se aprobă Caietul de obiective pentru pregătirea concursului de proiecte de 
management la Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, conform Anexei 1, parte 
integrantă a prezentei hotarari. 
 
Art. 2. Se aprobă Caietul de obiective pentru pregătirea concursului de proiecte de 
management la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, conform Anexei 2, parte integrantă a 
prezentei hotarari. 



 
Art. 3. Se aprobă Caietul de obiective pentru pregătirea concursului de proiecte de 
management la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, conform Anexei 3, parte integrantă 
a prezentei hotarari.  
 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
- Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba Iulia; 
- Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 
- Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia. 

 
 
 

             PREŞEDINTE, 
        ION DUMITREL 

 
                            Contrasemnează, 

                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 
   MARIANA HURBEAN  
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