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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea componenței comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a 

contestațiilor și a secretariatului comisiei de concurs, pentru desfășurarea concursului de 

proiecte de management, care va fi organizat în vederea încredințării managementului 

Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba 

 

 

 

Consiliul Județean Alba întrunit în ședința ordinară din data de 27 octombrie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de concurs, a comisiei de 

soluționare a contestațiilor și a secretariatului comisiei de concurs, pentru desfășurarea 

concursului de proiecte de management, ce se va organiza în vederea încredințării 

managementului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei 

de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului comisiei de concurs, 

pentru desfășurarea concursului de proiecte de management, ce se va organiza în vederea 

încredințării managementului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba; 

- raportul de specialitate nr. 18100 din 14 octombrie 2016 al Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba; 

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. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 16, art. 17 și art. 21 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor 

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. Se înființează Comisia de concurs pentru desfășurarea concursului de proiecte de 

management, care va fi organizat în vederea încredințării managementului Bibliotecii Județene 

„Lucian Blaga” Alba, în următoarea componență: 

Ioan BODEA   - director executiv, Consiliul Județean Alba, în calitate de 

reprezentant al autorității;  

Matei DRÎMBĂREAN - director, Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu 

Cultural Național Alba, în calitate de  specialist; 

Ana Maria GRIGORUȚ - bibliotecar-cercetător, Biblioteca Națională a României – 

Filiala Biblioteca Batthyaneum,  în calitate de  specialist; 

 

 Art. 2. Se înființează Comisia de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de 

management, ce se va organiza în vederea încredințării managementului Bibliotecii Județene 

„Lucian Blaga” Alba, în următoarea componență: 

Romana Maria RUSU - șef serviciu – Serviciul juridic și contencios – Direcția 

juridică și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Lucian Emilian DOCEA - șef serviciu - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și 

învățământ – Direcția  gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba; 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjTkNmIvrbOAhWKVhQKHXcZAKYQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bibnat.ro%2FFiliala-Biblioteca-Batthyaneum-s75-ro.htm&usg=AFQjCNH-pnnJBHpNVjPTtXeWxAoS_w3fMw


Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic - Serviciul juridic-contencios - Direcția 

juridică și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 Art. 3.  Se înființează secretariatul Comisiei de concurs pentru desfășurarea concursului 

de proiecte de management, ce se va organiza în vederea încredințării managementului 

Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, în următoarea componență: 

Sorina OPREAN  - consilier superior, reprezentant compartiment de 

specialitate;   

Marian Florin AITAI - director executiv, reprezentant compartiment financiar;   

Horațiu Zaharia SUCIU  - șef birou, reprezentant compartiment resurse umane;   

Diana Cecilia GIUREA - consilier juridic superior, reprezentant compartiment 

juridic 

 

 Art. 4. 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. 5. 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, persoanelor 

nominalizate, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Biroului 

resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Bibliotecii Județene 

„Lucian Blaga” Alba. 

 

 

                            CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 
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Alba Iulia,  27 octombrie 2016  


