
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022,  

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 septembrie 2021; 

Luând în dezbatere: 

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

școlarizare pentru anul școlar 2021-2022 desfășurat de Școala de arte și meșteșuguri din cadrul 

Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba; 

- adresa nr. 2553/20 septembrie 2021 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20381 din 20 septembrie 2021, 

privind aprobarea Planului de școlarizare – anul școlar 2021-2022 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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, cu modificările şi completările ulterioare 

adoptă următoarea  

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022 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 al managerului 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 Local 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. 204 

Alba Iulia,  23 septembrie 2021 

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, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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, cu modificările şi completările ulterioare:  

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, cu modificările şi completările ulterioare către 

următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și 

apărarea ordinii publice 

Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - 

uri și sport 

 



 

                                                         Anexa la Proiectul de Hotărâre nr. 204 din data de 23 septembrie 2021 a Consiliului Judeţean Alba 

 

Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” 
Alba, Alba Iulia, str. Mihai Viteazul nr. 2 

CIF 22474900 

Tel/Fax: 0258 826 410 

www.culturaalba.ro / augustinbena@mail.com 

 

PROPUNERE – PLAN DE ȘCOLARIZARE anul 2021 – 2022 

*numărul recomandat de cursanți diferă în funcție de complexitatea cursului, de resursele necesare alocate desfășurării orelor de curs, dar și de gradul/pericolul de dispariție a 

unor meșteșuguri tradiționale 

Nr. 

crt. 

Clasa / Disciplina Localitatea desfășurării 

activității 

Durata cursului pe 

fiecare nivel de studii 

Tipul 

predării 

Nr. recomandat de 

cursanți 

1 Țesături tradiționale Biia 2 ani individuală 20 

2 Țesături tradiționale Gârda de Sus 2 ani individuală 20 

3 Muzică vocală tradițională Alba Iulia 3 ani individuală 20 

4 Dansuri populare Aiud 2 ani colectivă 30 

5 Instrumente tradiționale – cântat din tulnic Câmpeni, Albac și Avram 

Iancu 

2 ani colectivă 30 

6 Gastronomie tradițională Alba Iulia 3 ani colectivă 10 

7 Confecționare lespezi de piatră Albac 2 ani colectivă 3 

8 Confecționare tulnice Arieșeni 2 ani colectivă 3 

9 Arta lemnului Avram Iancu 2 ani colectivă 3 

10 Confecționare draniță (șindrilă din lemn de brad) și 

stâlpi funerari 

Loman 2 ani colectivă 3 

11 Dogărie – confecționare de doage Vidra 2 ani colectivă 3 

12 Cojocărie Șugag 2 ani colectivă 3 

13 Olărit Alba Iulia 2 ani colectivă 5 

14 Cizmărie Stremț 2 ani colectivă 3 

15 Muzică vocală tradițională solistică Alba Iulia 3 ani individuală 5 

16 Muzică de fanfară – Fanfara Transilvania Junior Cugir 3 ani colectivă 30 

17 Pictură tradițională ,,Școala de la Laz” Alba Iulia 3 ani individuală 20 

18 Interpretare muzicală instrumente rare - braci Alba Iulia 3 ani individuală 3 

19 Taragot Alba Iulia  3 ani individuală 20 

20 Coregrafie Alba Iulia 2 ani individuală 3 

21 Fanfara Județului Alba Junior Alba Iulia 3 ani colectivă 10 

22 Ansamblul Folcloric al Județului Alba Junior Alba Iulia 3 ani colectivă 10 

23 Armonizarea folclorului muzical online 2 ani individuală 3 

24 Metode de cercetare, culegere și transcriere a 

folclorului muzical 

online 2 ani individuală 3 

http://www.culturaalba.ro/
mailto:augustinbena@mail.com


25 Sonorizare evenimente – operator sunet online 2 ani individuală 3 

26 Teoria muzicii Alba Iulia 3 ani colectivă 30 

27 Dansuri populare și dansuri moderne Alba Iulia 2 ani colectivă 30 

28 Instrumente de suflat Alba Iulia 3 ani individuală 20 

29 Orgă - acordeon Alba Iulia 3 ani  individuală 20 

30 Pian Alba Iulia 4 ani individuală 20 

31 Chitară Alba Iulia 3 ani individuală 20 

32 Canto – muzică ușoară Alba Iulia 3 ani individuală 20 

33 Arte plastice: pictură/grafică/design vestimentar Alba Iulia 3 ani colectivă 30 

34 Artă fotografică și video Alba Iulia 2 ani individuală 20 

35 Arte decorative Ciugud și Alba Iulia 3 ani colectivă 30 

36 Muzică asistată de calculator – înregistrare și editare 

audio 

online 2 ani individuală 3 

37 Muzică clasică la acordeon Alba Iulia 3 ani individuală 3 

38 Editare foto asistată de calculator online 2 ani individuală 3 

39 Editare video asistată de calculator online 2 ani individuală 3 

40 Scriere de partituri asistată de calculator online 1 ani individuală 3 

41 Limba germană aplicată – domeniul artistic online 2 ani individuală 3 

42 Limba engleză aplicată – domeniul artistic online 2 ani individuală 3 

43 Limba franceză aplicată – domeniul artistic online 2 ani individuală 3 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

Nr. 20654/23 septembrie 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea  

Planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022,  

desfășurat 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 2021-

2022. 

Planul de școlarizare - anul școlar 2021-2022 propus spre aprobare va asigura 

îndeplinirea unor obiective stabilite prin art. 8 al Regulamentului 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. 204 din 24 septembrie 2021. 

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. 20655/23 septembrie 2021 

 

 

 

 

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, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 

specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022,  

desfășurat de Serviciul Școala de arte și meșteșuguri din cadrul  

Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

 

 

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al Judeţului Alba 

până în data de 24 septembrie 2021,  pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a 

şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 27 septembrie 2021. 

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 204/24 septembrie 2021 şi are ataşat 

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

de școlarizare - anul școlar 2021-2022 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. …/ …2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de școlarizare – anul școlar 2021-2022 

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, a depus prin adresa nr. 2553/20/09/2021, înregistrată 

la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20381 din 20 septembrie 2021, propunerea pentru 

aprobarea Planului de școlarizare - anul școlar 2020-2021, în domeniul artelor și meșteșugurilor 

specifice comunităților din județul Alba. 

Planul de școlarizare - anul școlar 2020-2021 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. 

Propunerea privind Planul de școlarizare pentru anul 2020-2021, în domeniul artelor și 

meșteșugurilor specifice comunităților din județul Alba și anume: țesături tradiționale, muzică 

vocală tradițională, dansuri populare și dansuri moderne, instrumente tradiționale (cântat la 

tulnic), gastronomie tradițională, confecționarea a: lespezilor din piatră/ tulnice/ draniță (șindrilă 

din lemn de brad) și stâlpi funerari/ dogărie – confecționare doage, arta lemnului, olărit, 

cizmărie, muzică vocală tradițională solistică, muzică de fanfară (Fanfara Transilvania Junior), 

pictură tradițională „Școala de la Laz”, interpretare muzicală instrumente rare (braci), taragot, 

coregrafie, Ansamblul Folcloric al Județului Alba Junior, armonizarea folclorului muzical, 

metode de cercetare, culegere și transcriere a folclorului muzical, sonorizare evenimente 

(operator sunet), teoria muzicii, instrumente de suflat, orgă – acordeon, pian, chitară, canto – 

muzică ușoară, arte plastice (pictură/ grafică/ design vestimentar), artă fotografică și video, arte 

decorative, muzică asistată de calculator (înregistrare și editare video), muzică clasică la 

acordeon, editare foto/ video asistată de calculator, scriere de partituri, limbile germană, engleză 

și franceză aplicate domeniului artistic. 

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

de Cultură „Augustin Bena” Alba, va organiza cursuri cu predare colectivă, dar și individuală în 

Alba Iulia, Cugir, Câmpeni, Albac, Avram Iancu, Arieșeni, Biia, Ciugud, Loman, Gârda de Sus, 

Stremț, Sohodol, Șugag, Vidra. 

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 2021-2022 al Serviciului Școala de arte și meșteșuguri din cadrul Centrului de 

Cultură „Augustin Bena” Alba. 

 

Administrator public, 

Dan Mihai POPESCU 

Șef serviciu, 

FǍGǍDAR Cornelia 

 

 

 

Întocmit: Cațaros Pompilia 


