
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rezultatelor finale ale evaluării managementului  

Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba  

şi Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor finale ale evaluării 

managementului Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 

Alba şi Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor finale ale 

evaluării managementului Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba şi Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 18090/13 octombrie 2016 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 - Rapoartele Comisiilor de evaluare a managementului exercitat la Muzeul Naţional al 

Unirii Alba Iulia, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba şi Teatrul de Păpuşi „Prichindel” 

Alba Iulia.  

 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia administrație 

publică locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 

Comisia educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport;   

Având în vedere prevederile:  

- art. 36, art. 37 alin. 2 și art. 42 alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor de cultură, cu modificările si completările ulterioare; 

- 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, aprobat prin H.G. nr.1301/2009. 

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 aprobă rezultatul final al evaluării managementului asumat prin contractul de 

management nr. 12481/28 septembrie 2012 al domnului Gabriel Tiberiu RUSTOIU - 

director general al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, cuprins în anexa nr. 1 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă rezultatul final al evaluării managementului asumat prin contractul de 

management nr. 12482/28 septembrie  2012 a doamnei Mioara POP - director al Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba, cuprins în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă rezultatul final al evaluării managementului asumat prin contractul de 

management nr. 12484/28 septembrie 2012 a doamnei Ioana BOGĂȚAN - director al 

Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, cuprins în anexa nr. 3 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba; Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, Direcţiei juridică şi 

relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei de dezvoltare şi bugete, Biroului 

resurse umane şi gestiunea funcţiei publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.  

            CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

Nr. 199 

Alba Iulia, 27 octombrie  2016 
























