
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020,  

desfășurat de Serviciul Școala de Arte și meșteșuguri din cadrul  

Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2019; 

Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de 

școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 desfășurat de Școala de Arte și meșteșuguri din cadrul 

Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba; 

- adresa Centrului de Cultură „ Augustin Bena” Alba nr. 3216 din 17 octombrie 2019, 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 22527 din 17 octombrie 2019, privind 

aprobarea Planului de școlarizare – anul școlar 2019-2020 al Școlii de arte și meșteșuguri din 

cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea  

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 desfășurat de 

Serviciul Școala de Arte și meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, 

conform anexei - parte integrantă ale prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 

dezvoltare, promovare patrimonială și managementul instituțiilor de cultură din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba și managerul Centrului de Cultură „Augustin Bena” 

Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

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

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Centrului de 

Cultură „Augustin Bena” Alba, Direcției juridică și administrație publică, Direcției dezvoltare și 

bugete, Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementului instituțiilor 

de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

Avizat pentru legalitate 

PREŞEDINTE,       SECRETAR GENERAL 

Ion DUMITREL            Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 208  

Alba Iulia,  17 octombrie 2019 

http://www.cjalba.ro/


Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu 

art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ:  

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul instituțiilor de 

cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 

Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 

Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport. 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

Nr. 22578/ 17 octombrie 2019 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea  

Planului de școlarizare – anul școlar 2019-2020 oferit de Serviciul Școala de arte și 

meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

 

 

Având în vedere faptul că un factor esențial de dezvoltare al unei comunități este educația 

și cultura, Serviciul Școala de arte și meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură „Augustin 

Bena” Alba propune o gamă variată de cursuri prin Planul de școlarizare – anul școlar 2019-

2020. 

Cursurile propuse prin acest plan de școlarizare au fost stabilite în funcție de înscrierile și 

solicitările primite, ce s-au finalizat în data de 04 octombrie 2019.  

Planul de școlarizare – anul școlar 2019-2020 propus spre aprobare va asigura 

îndeplinirea unor obiective stabilite prin Art.8 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba și anume:  

 organizarea de cursuri de formare continuă, teoretice și practice, necesare formării 

deprinderilor artistice și meșteșugurilor și ocupațiilor tradiționale, în afara 

sistemelor formale de educație;  

 dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite 

forme de exprimare artistică. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  208 din 17 octombrie 2019. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                 APROB 

JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                         Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 22579/ 17 octombrie 2019 

 

 

 

 

Către 

SERVICIUL INVESTIȚII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ȘI 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ  

Doamnei Cornelia FĂGĂDAR 

 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de școlarizare – anul școlar 2019-2020 oferit de Serviciul 

Școala de arte și meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

 

 

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului judeţului Alba până în 

data de 17 octombrie 2019,  pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” care 

va avea loc în data de 24 octombrie 20192019. 

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 208/24 octombrie 2019 şi are ataşat 

următorul document: referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului 

de școlarizare - anul școlar 2019-2020 oferit de Serviciul Școala de arte și meșteșuguri din 

cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială 

și managementul instituțiilor de cultură 

Nr. 22584/ 17 octombrie 2019 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de școlarizare – anul școlar 2019-2020 

desfășurat de Serviciul Școala de arte și meșteșuguri din cadrul  

Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

 

 

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, instituție publică de cultură care funcționează 

sub autoritatea Consiliului Județean Alba, prin adresa nr. 3216 din 17 octombrie 2019, 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 208 din 17 octombrie 2019, propune 

aprobarea Planului de școlarizare - anul școlar 2019-2020, în domeniul artelor și meșteșugurilor 

specifice comunităților din județul Alba și anume: canto – muzică ușoară, muzică vocală 

tradițională, instrumente tradiționale – tulnic, instrumente de suflat, orgă/ acordeon, pian, chitară 

(clasică, acustică), muzică de fanfară, dansuri populare, dansuri tradiționale, teoria muzicii, 

pictură, design ambiental, design vestimentar, pictură religioasă, pictură „Școala de la Laz”, artă 

fotografică și video, actorie, arte decorative, arte decorative aplicate – ceramică/ porțelan și 

gastronomie tradițională. 

Prin Serviciul de formare continuă „Școala de arte și meșteșuguri” din cadrul Centrului 

de Cultură „Augustin Bena” Alba, va organiza cursuri în Alba Iulia, Cugir, Câmpeni, Albac, 

Avram Iancu, Biia Bucerdea Vinoasă, Ciugud, Sohodol, Gârda și Vinerea. 

Faţă de cele expuse mai sus, în temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit. d și lit. f, art. 173 

alin.5 lit. d din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, prin proiectul de 

hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba se va aproba Planul de școlarizare – 

anul școlar 2019-2020 al Serviciului Școala de arte și meșteșuguri din cadrul Centrului de 

Cultură „Augustin Bena” Alba. 

 

 

 

 

 

Administrator public, 

Dan Mihai POPESCU 

 

 

 

Șef serviciu, 

FǍGǍDAR Cornelia 






