
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind încetarea, prin acordul părtilor, a contractului de management nr.2671/2009 
si desemnarea conducerii interimare a Centrului de Cultură ” Augustin Bena” Alba 

 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 23 august 2012, 
            Luând în dezbatere; 

-Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind încetarea, prin acordul părtilor, 
a contractului de management nr.2671/2009 si desemnarea conducerii interimare a Centrului 
de Cultură ”Augustin Bena” Alba; 

-Raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi  gestiunea funcţiilor publice 
nr.9980/09.08.2012 la proiectul de hotărâre privind încetarea, prin acordul părtilor, a 
contractului de management nr.2671/2009 si desemnarea conducerii interimare a Centrului 
de Cultură ”Augustin Bena” Alba; 

Văzând: 
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.4 – „Comisia educatie, cultură, tineret, 

ONG-uri si sport” ; 
- rezultatul votului secret. 
Având în vedere prevederile: 
-Ordonantei de urgentă nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de 

cultură, cu modificările si completările ulterioare; 
În temeiul art.97 - (1) şi art.115 – (1), litera “c” din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 
 Art.1. Începând cu data de 27 august 2012, încetează prin acordul părtilor contractul 
de management nr.2671/2009 al domnului Honcas Coriolan Laurian-manager al Centrului de 
Cultură ”Augustin Bena” Alba.  
 Art.2. Pentru conducerea activitătii institutiei se desemnează domnul Comsa Petru 
Cornel-sef serviciu la Serviciul de conservare si promovare a culturii din cadrul Centrului de 
Cultură ”Augustin Bena” Alba, în functia de director interimar, până la data ocupării prin 
concurs de proiecte de management. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi 
comunică; 
 -Instituţiei Prefectului-judeţul Alba; 
 -Direcţiei juridică şi administratie publică; 
 -Centrului de Cultură “Augustin Bena” Alba; 
 -Domnului Honcas Coriolan Laurian; 

-Domnului Comsa Petru Cornel ; 
 -Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice. 
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