
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea statului de funcții al Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba 

 
 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 octombrie 2013;  
 Luând în dezbatere:  

- expunerea de motive și proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al 
Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba; 
 -raportul de specialitate al Biroului resurse umane nr. 16440/16.10.2013 la proiectul de 
hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba; 
 - adresa Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba nr. 2048/11.10.2013; 

Vazând : 
Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3- Administrație publică locală, juridică și 
ordine publică; 
Având în vedere prevederile: 
- Ordonanta de Urgenta nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea 

activitatii asezamintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legii nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 

privind managementul instituțiilor de cultură sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, 
bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 
-Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din 

sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri 
fiscal-bugetare; 

-art.91 (2) litera “c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

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

 
HOTĂRÂRE 

 Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcţii al Centrului de Cultură ”Augustin Bena” 
Alba, urmând să aibă structura prevăzută în  anexă - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 2 Anexa nr. 12 la hotărârea Consiliului județean Alba nr.135/2013 se abrogă. 

Art. 3 Managerul Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba, doamna Floroian Daniela, se 
însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  
  

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi 
comunică; 
 -Instituţiei Prefectului-judeţul Alba; 
 -Direcţiei juridică şi administrație publică; 
 -Direcției relații publice și informatică; 
 - Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba; 
            -Biroului resurse umane. 
  
            PREŞEDINTE, 
                  ION  DUMITREL 
                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                           Mariana HURBEAN 
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