
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 13/2013 privind aprobarea 

 Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor  

de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Alba 
 

 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinara în data de 30 ianuarie 2014,  

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea hotărâri Consiliului 

Județean Alba nr. 13/2013 privind aprobarea  Regulamentului de organizare și desfășurare a 

evaluării managementului instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

- proiectul de hotărâre privind modificarea hotărâri Consiliului Județean Alba nr. 

13/2013 privind aprobarea  Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării 

managementului instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 611/15.01.2014 al Biroului resurse umane. 

 Văzând:  

- avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 – Comisia educaţie, cultură, tineret, 

O.N.G. şi sport. 

Având în vedere prevederile:  

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 

de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor 

culturale de drept public; 

- Legii nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi 

colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public; 

- Hotărârii  Guvernului  nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, modelului - cadru al 

caietului de obiective, modelul - cadru al contractului de management, regulamentului-cadru 

de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului şi modelului-cadru al raportului de 

activitate;  

În temeiul art. 97-(1) şi art. 115- (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001 republicată, adoptă prezenta    

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. I.  Articolul 1. al  Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.13/2013 se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

”Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluări 

managementului la Muzeul Naţional al Unirii, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia și Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba, 

instituții publice de cultură în subordinea Consiliului Județean Alba, conform anexei, parte 

integrală a prezentei hotărâri”. 

ART.II.  Articolele 1-3 din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării 

managementului se modifică și vor avea următorul cuprins: 



”Art. 1. – Evaluarea managementului de către Consiliului judeţean Alba, denumit în 

continuare autoritate, la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, la Biblioteca judeţeană „Lucian 

Blaga” Alba, la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia și la Centrul de Cultură ”Augustin 

Bena” Alba, se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 269/2009, precum şi cu cele ale prezentului Regulament.” 

”Art. 2. – Prezentul regulament a fost elaborat pentru evaluarea managementului 

domnului Gabriel Tiberiu Rustoiu, în baza Contractului de management nr. 

12481/28.09.2012, a doamnei Pop Mioara, în baza Contractului de management nr. 

12482/28.09.2012,  a doamnei Bogățan Ioana Silvia, în baza Contractului de management nr. 

12484/28.09.2012 și a doamnei Floroian Daniela, în baza Contractului de management nr. 

2833/01.03.2013. Prevederile sale se aplică pentru perioada 01.10.2012 – 31.12.2016.” 

”Art. 3. –Evaluarea managementului se face pe baza raportului de activitate întocmit 

de manageri instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba, respectiv 

Muzeul Naţional al Unirii, Biblioteca judeţeană „Lucian Blaga” Alba, Teatrul de Păpuşi 

„Prichindel” Alba Iulia și Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba , denumiți în continuare 

manager.” 

 

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.13/2013 rămân 

neschimbate. 

 

 Art. IV. Președintele Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Biroul 

resurse umane va duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei prefectului – judeţul Alba; 

- Biroului resurse umane; 

- Direcției relații publice și informatica; 

- Direcției juridice și administrație publică. 
 

 

 

 

  PREŞEDINTE, 

           ION DUMITREL 

                                                                                                             

 

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                    MARIANA HURBEAN 
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