
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului județean Alba  în Consiliul   

de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului județean Alba 

în Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului județean Alba în Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 

Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 892 din 20 ianuarie 2016 al Direcţiei gestiunea patrimoniului 

şi informatică; 

 Văzând: 

- solicitarea domnului Stâncel Silvan Theodor cu privire la demisia sa din funcția de 

membru în Consiliul de Administrație al Bibliotecii județene „Lucian Blaga” Alba Iulia 

înregistrată la Consiliul județean Alba cu nr.878/20.01.2016;  

- Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

Iulia aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 70/28 aprilie 2015; 

- Hotărârea Consiliului județean Alba nr. 95/30 iunie 2003; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, 

tineret, ONG-uri și sport; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice; 

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

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Domnul Stâncel Silvan Theodor se eliberează din funcția de membru în Consiliul de 

Administrație al Bibliotecii județene „Lucian Blaga” Alba Iulia. 

Art. 2 Doamna Hale Gabriela Cristina, consilier superior în cadrul Direcției Gestionarea 

Patrimoniului și Informatică – Compartiment Cultură, educație și relații interinstituționale se 

desemnează ca reprezentant al Consiliului județean Alba în Consiliul de administraţie al 

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, Bibliotecii Judeţene 

„Lucian Blaga” Alba; persoanelor nominalizate, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică, 

Biroului Resurse Umane din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

   PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL             Contrasemnează, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                     Vasile BUMBU   
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