
 
 
 
 
    
 
 

 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a concursurilor de proiecte de 

management la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba 
Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” 

Alba,  precum şi a secretariatelor acestora 
 
 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 12 octombrie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a 
concursurilor de proiecte de management la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul 
Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură 
„Augustin Bena” Alba,  precum şi a secretariatelor acestora; 
            - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea componenței 
comisiilor de evaluare a concursurilor de proiecte de management la Teatrul de Păpuși 
„Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba,  precum şi a secretariatelor acestora; 
            - raportul de specialitate  nr. 22339/7 octombrie 2020 al Serviciului  investiții, 
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 2008/1 octombrie 2020/F_RU_A a Teatrului Pentru Copii „Arlechino” 
Braşov, înregistrată cu nr. 21880/2 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu 
privire la desemnarea doamnei Mihaela-Gabriela SOLOCEANU – manager – în Comisia de 
evaluare a concursului de proiecte de management la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia; 

- adresa nr. SJANAB-1292-R/1 octombrie 2020 a Serviciului Județean Alba al Arhivelor 
Naționale, înregistrată cu nr. 21878/2 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, 
cu privirea la desemnarea doamnei Dana Alexandra ZECHERU în Comisia de evaluare a 
concursului de proiecte de management la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; 

- adresa nr. 2194/5 octombrie 2020 a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” 
Cluj-Napoca, înregistrată cu nr. 22004/5 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean 
Alba, cu privire la desemnarea domnului Valentin ȘERDAN-ORGA – director general – în 
Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba; 

- adresa nr. 2266/1 octombrie 2020 a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-
Napoca, înregistrată cu nr. 21999 din 5 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba 
cu privire la desemnarea doamnei Diana Cătălina BARB – lect. univ. dr. – în Comisia de 
evaluare a concursului de proiecte de management la Centrul de Cultură „Augustin Bena”  Alba; 

- adresa nr. 1254/5 octombrie 2020 a Direcţiei Judeţene Pentru Cultură Alba, înregistrată 
cu nr. 22029/5 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu privire la 
desemnarea domnului Matei DRÎMBĂREAN – director executiv – în Comisia de evaluare a 
concursului de proiecte de management la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, Comisia de 
evaluare a concursului de proiecte de management la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, 
Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba şi Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la Centrul de 
Cultură „Augustin Bena” Alba.  
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Luând în considerare prevederile următoarelor contracte de management încheiate în 
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de 
cultură, cu modificările și completările ulterioare: 

 Contractul de management nr. 23168/28.12.2016, pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, încheiat cu doamna BOGĂŢAN Ioana Silvia - manager la Teatrul de Păpuși 
„Prichindel” Alba Iulia,  

 Contractul de management nr. 23163/28.12.2016, pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, încheiat cu domnul RUSTOIU Gabriel Tiberiu - manager la Muzeul Naţional al 
Unirii Alba Iulia,  

 Contractul de management nr. 7162/14.04.2017, pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, încheiat cu domnul STÂNCEL Silvan Theodor - manager la Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba,  

 Contractul de management nr. 20170/14.11.2016, , pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, încheiat cu domnul PAL Alexandru - manager la Centrul de Cultură „Augustin 
Bena” Alba,  

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. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 5 lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  cu modificările și completările ulterioare;  
- art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților 

administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 

- art. 6 alin. 1 lit. b, art. 7 alin. 1 și alin. 2, art. 16 alin. 1 şi alin. 2, art. 17 alin. 1 din 
O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 1 alin. 1 și art. 3, art. 7 și art. 8 din Regulamentul-cadru de organizare şi 
desfăşurare a concursului de proiecte de management aprobat prin Ordinul ministrului 
culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a 
concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a 
evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al 
raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management. 
 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, cu modificările și completările ulterioare, 
adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se înființează Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la 
Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în următoarea componenţă: 

Dan Mihai POPESCU - administrator public al Județului Alba  
în calitate de reprezentant al autorității  

Mihaela-Gabriela SOLOCEANU - manager - Teatrul de Copii „Arlechino” Brașov 
în calitate de  specialist; 

Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și  
    Patrimoniu Cultural Național Alba 

în calitate de specialist. 
 

Art. 2.  Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de 
management la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în următoarea componenţă: 

Anca POJAR   - consilier principal, Serviciul investiții, dezvoltare  
    patrimonială și managementul unităților de cultură 
Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică 
Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete   
Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, Biroul resurse umane 



Art. 3. Se înființează Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la 
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în următoarea componenţă: 

Dan Mihai POPESCU - administrator public al Județului Alba 
în calitate de reprezentant al autorității; 

Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și  
    Patrimoniu Cultural Național Alba 

în calitate de specialist; 
Dana Alexandra ZECHERU - șef serviciu, Serviciul Județean Alba al Arhivelor  
    Naționale 

în calitate de specialist 
 

Art. 4. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de 
management la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în următoarea componenţă: 

Alina FRĂŢILĂ  - inspector superior, reprezentant compartiment de  
    specialitate - Serviciul investiții, dezvoltare patrimonială și  
    managementul unităților de cultură   
Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică 
Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete   
Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, Biroul resurse umane 
 
Art. 5. Se înființează Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la 

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, în următoarea componență: 
Dan Mihai POPESCU - administrator public al Județului Alba 

în calitate de reprezentant al autorității   
Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și  
    Patrimoniu Cultural Național Alba 

în calitate de  specialist 
conf. univ. dr. Valentin ȘERDAN-ORGA - director general - Biblioteca Centrală  
    Universitară „Lucian - Blaga” Cluj - Napoca 

în calitate de  specialist. 
 

Art. 6. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de 
management la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba,  în următoarea componență: 

Aurora Petronela LUCA - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare  
    patrimonială și managementul unităților de cultură   
Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică 
Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete 
Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou Biroul resurse umane 
 
Art. 7. Se înființează Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la 

Centrul de Cultură „Augustin Bena”  Alba Iulia, în următoarea componență: 
Dan Mihai POPESCU - administrator public al Județului Alba 

în calitate de reprezentant al autorității; 
Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și 

Patrimoniu Cultural Național Alba 
în calitate de  specialist 

lect. univ. dr. Diana Cătălina BARB  - lect. univ. dr. – Academia de Muzică „ Gheorghe  
    Dima” Cluj-Napoca 

în calitate de specialist. 
 

Art. 8. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de 
management la Centrul de Cultură „Augustin Bena”  Alba, în următoarea componență: 

Pompilia Luminiţa CAŢAROS  - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare 
patrimonială și managementul unităților de cultură;   

Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică; 
Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete;   
Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou Biroul resurse umane. 
 



Art. 9. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art. 10. Prin intermediul secretarului general al 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, Administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi 
administrație publică, Serviciului investiții, dezvoltare patrimonială și managementul unităților 
de cultură şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba. 

 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 239 
Alba Iulia, 12 octombrie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 
139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu un număr de 33 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 


