
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea managerului interimar la Centrul  de Cultură  “Augustin Bena” Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 21 iulie 

2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind  desemnarea managerului interimar la Centrul  de Cultură  

“Augustin Bena” Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  desemnarea managerului 

interimar la Centrul  de Cultură  “Augustin Bena” Alba; 

- raportul de specialitate nr. 11220/29 iunie 2016 al Biroului resurse umane din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 113/21 iulie 

2016 privind  încetarea, prin acordul părţilor,  începând cu data de 21 iulie 2016 a  contractului 

de management nr. 2833/1 martie 2013 al doamnei Floroian Daniela, manager al Centrului de 

Cultură  “Augustin Bena” Alba; 

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. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 2 lit. e, art. 3 și art. 33 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 

publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;  

-anexa nr. 5 a Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-

cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 

modelului-cadru al contractului de management; 

 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 prezenta 

 
HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se desemnează domnul Pal Alexandru - șef Serviciu Ansamblu Folcloric în 

cadrul Centrului de Cultură  “Augustin Bena” Alba, să asigure managementul  Centrului de 

Cultură “Augustin Bena” Alba, până la data începerii executării noului contract de management, 

dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba în calitate de ordonator principal de credite 

este împuternicit pentru a încheia cu persoana desemnată un contract de management pe perioadă 

determinată, pentru perioada asigurării interimatului, în care vor fi prevăzute în mod expres 

atribuțiile și limitele de competență.  

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile  

prezentei hotărâri.  

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, domnului Pal 

Alexandru, Centrului de Cultură  “Augustin Bena” Alba, Direcției juridică și relații publice, 

Direcției dezvoltare și bugete, Direcției gestionarea patrimoniului și informatică, Biroului resurse 

umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba.    

                    Contrasemnează 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU                                                                                        
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Alba Iulia,  21 iulie 2016      


