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HOTĂRÂRE 
privind desemnarea membrilor comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor 

pentru concursul  de  proiecte de management la  Centrul de Cultură “Augustin Bena” Alba 
 
 

 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinara în data de 24 ianuarie 2013,  
Luând în dezbatere: 

 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor comisiei 
de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul  de  proiecte de 
management la  Centrul de Cultură “Augustin Bena” Alba;  
 - Proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor comisiei de concurs si a comisiei 
de solutionare a contestatiilor pentru concursul  de  proiecte de management la  Centrul de 
Cultură “Augustin Bena” Alba; 
 - Raportul de specialitate nr. 255/09.01.2013 Biroului resurse umane şi gestiunea 
funcţiei publice la proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor comisiei de concurs si a 
comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de proiecte de management la  Centrul 
de Cultură “Augustin Bena” Alba. 

Vazând: 
Avizul favorabil al Comisiei nr. 4 – „Comisia educaţie, cultură, tineret, ONG-uri şi 

sport” 
 Având în vedere:  

- prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, 
aprobata, modificata si completata prin Legea 269/2009, cu modificările si completările 
ulterioare; 

- H.G.R. nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si 
desfăsurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare si 
desfăsurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelul-
cadru al raportului de activitate, precum si modelul-cadru recomandat pentru contractele de 
management pentru institutiile publice de cultură. 

În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 
 
 Art.1. Se desemnează comisia de concurs pentru concursul de proiecte de management 
la Centrul de Cultură  ”Augustin  Bena”, în următoarea componentă: 

1. Doamna conferentiar universitar doctor Amalia Pavelescu – Universitatea 
„Lucian Blaga” Sibiu; 

2. Domnul Ioan Hădărig – manager al Centrului Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud; 
3. Doamna Elena Anghel – consilier superior – Directia relatii publice si 

informatică - Consiliul Judetean Alba. 
 
 Art.2. Se desemnează comisia de solutionare a contestatilor pentru concursul de 
proiecte de management la Centrul de Cultură  ”Augustin  Bena”, în următoarea componentă: 

1. Doamna Negrut Liliana – Director executiv – Directia juridică si administratie 
publică - Consiliul Judetean Alba; 

2. Doamna Matei Valy Virginia - Directia juridică si administratie publică - 
Consiliul Judetean Alba; 



  

3. Doamna Grigorut Ana Maria – consilier superior - Directia relatii publice si 
informatică Consiliul Judetean Alba; 

 
 Art.3. Secretariatul concursului de proiecte de management la Centrul de Cultură  
”Augustin  Bena”, este asigurat de următoarele persoane; 

1. Domnul Suciu Horatiu Zaharie - sef birou – Biroul resurse umane si gestiunea 
functiilor publice– Consiliul Judetean Alba; 

2. domnul Radu Neag – consilier superior - Biroul resurse umane si gestiunea 
functiilor publice – Consiliul Judetean Alba 

 
 Art.4. Presedintele Consiliului Judetean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Biroul 
resurse umane şi gestiunea funcţiei publice va duce la îndeplinire  prevederile prezentei 
hotărâri. 
 
 

 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 
- Persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice; 
- Directiei relatii publice si informatica; 
- Directiei juridice si administratie publică.  

 
 
 
 
 
 

             PREŞEDINTE, 
            ION DUMITREL                                                                                        

   
 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                        SECRETARUL JUDETULUI, 

                                                                                                           HURBEAN MARIANA      
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