
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

HOTĂRÂRE 

privind constatarea încetării, la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, a contractului de 

management nr. 12482/28 septembrie 2012 al doamnei Pop Mioara - manager al Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba, începând cu 1 ianuarie 2017 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 decembrie 2016;  

 Luând în dezbatere:  

- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării, la expirarea duratei pentru care a fost 

încheiat, a contractului de management nr. 12482/28 septembrie 2012 al doamnei Pop Mioara - 

manager al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, începând cu 1 ianuarie 2017; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării, la expirarea 

duratei pentru care a fost încheiat, a contractului de management nr. 12482/28 septembrie 2012 al 

doamnei Pop Mioara - manager al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, începând cu 1 ianuarie 

2017; 

- raportul de specialitate nr. 22732/21 decembrie 2016 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

Luând în considerare prevederile art. 28 lit. b din Contractul de management nr. 

212482/28.09.2012 încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi doamna Pop Mioara, 

manager al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, cu modificările și completările ulterioare. 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică și 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. 32 alin 1 lit. b din 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 și completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. În conformitate cu prevederile art. 32 alin 1 lit. b din O.U.G. nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, se constată 

încetarea Contractului de management nr. 21482/28 septembrie 2012, cu modificările și 

completările ulterioare, încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi  doamna Pop 

Mioara - manager al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, începând cu data de 1 ianuarie 2017, 

la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, potrivit cazului de încetare prevăzut în art. 28 lit. b 

din Contractul de management menționat anterior. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile  

prezentei hotărâri.  

 Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba, doamnei Pop Mioara, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete, 

Direcţiei gestionarea patrimoniului și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.  

                                      CONTRASEMNEAZĂ 

                    PREŞEDINTE                                           SECRETARUL JUDEŢULUI   ALBA                           

                   Ion DUMITREL                                                               Vasile BUMBU 
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