
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  rezultatului concursului pentru analizarea proiectului 

 de management al managerului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba,  

a perioadei pentru care se va încheia contractul de management 

şi încheierea contractului de management 

 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem  audio/videoconferință în data 

de 22 decembrie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea  rezultatului concursului pentru analizarea 

proiectului de management al managerului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, a perioadei 

pentru care se va încheia contractul de management şi încheierea contractului de management; 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea  rezultatului concursului 

pentru analizarea proiectului de management al managerului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” 

Alba, a perioadei pentru care se va încheia contractul de management şi încheierea contractului de 

management; 

           - raportul de specialitate  nr. 27674/11 decembrie 2020 al Serviciul investiții, dezvoltare, 

promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba;  

Luând în considerare: 

- rezultatul final al concursului pentru analizarea noului proiect de management al 

managerului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba întocmit pe baza Raportului privind 

rezultatul  concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului Bibliotecii 

Județene „Lucian Blaga” Alba al Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de management la 

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba; 

- Proiectul de management al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba pentru perioada 

2021-2024. 

           Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Juridică, administrație 

publică locală, etică și apărarea ordinii publice și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 

4 Educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport; 

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, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 20 alin. 5 coroborat cu art. 43¹  din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 

- anexei nr. 2 a Ordinului 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 şi completările ulterioare, adoptă 

următoarea  
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HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă rezultatul concursului pentru analizarea proiectului de management al 

managerului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. 

 Art. 2. Se aprobă Proiectul de management al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba 

pentru perioada 2021-2024, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3.  Se aprobă perioada de 4 ani pentru care se va încheia contractul de management, 

respectiv ianuarie 2021 - decembrie 2024. 

Art. 4. Se aprobă încheierea contractului de management al managerului Bibliotecii Județene 

„Lucian Blaga” Alba cu domnul Silvan Theodor STÂNCEL. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 

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

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba în condițiile și termenele 

stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare.  

Art. 7. 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, Bibliotecii Județene 

„Lucian Blaga” Alba, domnului Silvan Theodor STÂNCEL, Administratorului public al Judeţului 

Alba, Direcţiei juridică şi administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului investiții, 

dezvoltare, promovare 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. 303 

Alba Iulia, 22 decembrie 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. c şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare, 

cu un număr de 28 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 31                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 

Număr voturi împotrivă: 0                          Abţineri de la vot: 3   
      


