
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rezultatului final al concursului, organizat pentru încredințarea 

managementului Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, organizat pentru 

încredințarea managementului Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al 

concursului, organizat pentru încredințarea managementului Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 

Alba; 

- raportul de specialitate nr. 22777 din 22 decembrie 2016 al Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- art. 20 alin. 5 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 aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management  pentru postul de 

manager al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri.  

Art. 2. Președintele  Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane, va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 Art. 3. 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, doamnei Pop Mioara, Direcţiei 

juridică şi relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                   

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

                    PREŞEDINTE                                           SECRETARUL JUDEŢULUI   ALBA                           

                   Ion DUMITREL                                                               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 255 

Alba Iulia,  23 decembrie 2016 



Anexa  la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 255/23 decembrie 2016 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr. 22772/22.12.2016 

 

 

 

 

REZULTATUL FINAL 

al concursului de proiecte de management organizat pentru  

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 

 

 

Secretariatul comisiei de concurs anunță rezultatul final al concursului pentru ocuparea 

funcției de manager la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, organizat în perioada 

noiembrie - decembrie 2016: 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

candidatului 

Nota obţinută la 

notarea proiectului de 

management 

Rezultatul final al 

concursului 

1. POP MIOARA 6,50 respins 

 

Conform prevederilor Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte 

de management la instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 152/25 august 2016, „este declarat câştigător 

candidatul care a obţinut cea mai mare medie, cu condiţia ca aceasta să fie de minimum 7”. 

 

 

Secretariatul Comisiei de concurs  

numit prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 200/27 octombrie 2016 

 

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, reprezentant compartiment juridic. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


