
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind reactualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţie 

a lucrărilor din categoria culturii scrise 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 26.02.2015 
Luând în dezbatere: 

• Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind reactualizarea componenţei 
Comisiei de evaluare şi selecţie a lucrărilor din categoria culturii scrise; 

• Raportul de specialitate al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică, nr. 
2348 din 09.02.2015 la proiectul de hotărâre privind actualizarea componenţei 
Comisiei de evaluare şi selecţie a lucrărilor din categoria culturii scrise; 

Văzând: - avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 4 – Comisia educaţie, cultură, tineret, 
O.N.G.-uri şi sport. 
Având în vedere prevederile: 

• Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată; 
• Art. 91- (5) lit. “a“ pct. 4 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

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

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art. 1. Se aprobă reactualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţie a lucrărilor din 
categoria culturii scrise, în sensul că din comisie va face parte doamna Hale Gabriela Cristina, 
consilier superior în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
Art. 2. Componenţa comisiei, astfel reactualizată, va avea următorii membrii: 

- D-l Pantea Aurel – scriitor, preşedinte – Uniunea Scriitorilor din România -  Filiala 
Alba-Hunedoara 

- D-na Hale Gabriela Cristina -- consilier superior în cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului județean Alba 

- D-l Nistea Cornel – prozator – membru al Uniunii Scriitorilor din România - Filiala 
Alba – Hunedoara 

- D-l Danciu Nicolae Adrian  
- D-na Pop Mioara – director - manager, Biblioteca judeţeană „Lucian Blaga” Alba 

 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba; 
- Membrilor Comisiei de evaluare şi selecţie a lucrărilor din categoria culturii scrise. 

 
 

             PREŞEDINTE, 
        ION DUMITREL                                        
                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ,   
                                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

DANA POTOPEA 
Alba Iulia, 26 februarie 2015 
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