
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea plângerii prealabile formulată de domnul Comşa Cornel Petru 

prin care a solicitat revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.30/20.02.2013 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 martie 2013; 

 Luând în dezbatere: 

 - Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii 

prealabile formulată de domnul Comşa Cornel Petru prin care a solicitat revocarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.30/20.02.2013; 

 - Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică 

nr.3392/13.03.2013;  

 Văzând Plângerea prealabilă formulată de domnul Comşa Cornel Petru, înregistrată 

la Consiliul Judeţean Alba nr.2466/22.02.2013;  

 Ţinând cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 – administraţie 

publică locală, juridică şi ordine publică. 

Având în vedere: 

-  prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.224/27.12.2012 privind                   

       aprobarea Regulamentului şi a Caietului de obiective pentru organizarea şi  

       desfăşurarea concursului de proiecte de management pentru Centrul de Cultură   

       „Augustin Bena” Alba; 

- O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, 

aprobată, modificată şi completată prin Legea nr.269/2009; 

- H.G.R. 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; 

- Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare; 



 În temeiul art.97 – (1) şi art.115 – (1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Articol unic. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Comşa Cornel 

Petru prin care a solicitat revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.30/20.02.2013 

privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Centrul 

de Cultură „Augustin Bena” Alba, a proiectului de management al doamnei Floroian 

Daniela şi durata pentru care se va încheia contractul de management. 

 

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

se comunică:  

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 

- Direcţiei juridică şi administraţie publică; 

- Direcţiei relaţii publice şi informatică;  

-          Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice 

-          Cabinetului Individual de Avocat Toma Carla Nicoleta; 

- Domnului Comşa Cornel Petru; 

 

 

         PREŞEDINTE 

        Ion DUMITREL 

                                                                                                Contrasemnează, 

                                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                            Mariana HURBEAN 
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