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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rezultatelor evaluării managementului  

instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului judeţean Alba  

 

 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinara în data de 27 februarie 2014,  

Luând în dezbatere: 

 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării managementului 

instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului judeţean Alba ;  

 - Raportul de specialitate nr.2.616/17.02.2014 al Biroului resurse umane la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea rezultatelor evaluării managementului instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului judeţean Alba. 

 Văzând:  

  - Rapoartele Comisiilor de evaluare a managementului exercitate la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, 

Biblioteca judeţeană „Lucian Blaga” Alba, Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia si Centrul de Cultura „Augustin 

Bena”Alba.   

              -  Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.4 -  educație, cultură, tineret, ONG – uri și sport ; 

 Având în vedere:  

- Prevederile art. 42 (4) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor 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 și desfășurare a concursului de 

proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-

cadru al caietului de obiective, modelul-cadru al raportului de activitate, precum și modelul-cadru recomandat pentru 

contractele de management pentru instituțiile 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 aprobă rezultatul evaluării managementului asumat prin contractul de management nr. 

12481/28.09.2012 al domnului Rustoiu Gabriel Tiberiu, director-manager al Muzeului Naţional al Unirii Alba 

Iulia, nota acordata de comisie fiind de 9,44. 

Art.2. Se aprobă rezultatul evaluării managementului asumat prin contractul de management nr. 

12482/28.09.2012 a doamnei Mioara Pop director - manager al Bibliotecii judeţeană „Lucian Blaga” Alba, nota 

acordata de comisie fiind de 9,33. 

Art.3. Se aprobă rezultatul evaluării managementului asumat prin contractul de management nr. 

12484/28.09.2012 a doamnei  Ioana Bogăţan director - manager al Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, 
nota acordata de comisie fiind de 9,32. 

Art.4. Se aprobă rezultatul evaluării managementului asumat prin contractul de management nr. 

2.833/01.03.2013  a doamnei Floroian  Daniela  director - manager al Centrului de Cultura „Augustin Bena”Alba, 

nota acordata de comisie fiind de 9,01. 

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

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 

- Biroului resurse umane; 

- Direcţiei juridică şi relatii publice; 

- Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- Bibliotecii judeţeană „Lucian Blaga” Alba; 

- Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia; 

- Centrului de Cultura „Augustin Bena”Alba 

 

          PREŞEDINTE, 

         ION DUMITREL 

  

                                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                   SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                                                                      MARIANA  HURBEAN     

Alba Iulia, 27.02.2014 
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