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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rezultatelor finale ale evaluării managementului  

Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba  
şi Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia 

 
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2016; 
Luând în dezbatere: 
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor finale ale 

evaluării managementului instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 
- raportul de specialitate nr. 18090/13 octombrie 2016 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
 - Rapoartele Comisiilor de evaluare a managementului exercitat la Muzeul Naţional al 
Unirii Alba Iulia, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba şi Teatrul de Păpuşi „Prichindel” 

Alba Iulia.    
Având în vedere prevederile:  
- art. 36, art. 37 alin. 2 și art. 42 alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor de cultură, cu modificările si completările ulterioare; 
- Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de 

management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, 

modelului-cadru al caietului de obiective, modelul-cadru al raportului de activitate, precum și 

modelul-cadru recomandat pentru contractele de management pentru instituțiile publice de 

cultură, aprobat prin H.G. nr.1301/2009. 
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 prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă rezultatul final al evaluării managementului asumat prin contractul de 

management nr. 12481/28 septembrie 2012 al domnului Gabriel Tiberiu RUSTOIU - 
director general al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, cuprins în anexa nr. 1 - parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă rezultatul final al evaluării managementului asumat prin contractul de 

management nr. 12482/28 septembrie  2012 a doamnei Mioara POP - director al Bibliotecii 
Judeţene „Lucian Blaga” Alba, cuprins în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă rezultatul final al evaluării managementului asumat prin contractul de 
management nr. 12484/28 septembrie 2012 a doamnei Ioana BOGĂȚAN - director al 
Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, cuprins în anexa nr. 3 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 
Art. 4 Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; Bibliotecii 
Judeţene „Lucian Blaga” Alba; Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, Direcţiei juridică şi 

relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei de dezvoltare şi bugete, Biroului 

resurse umane şi gestiunea funcţiei publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.  
                    AVIZAT 
       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 
 
 
Înregistrat sub nr. 205 
Alba Iulia, 13 octombrie  2016 
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Expunere de motive 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor finale ale evaluării 

managementului instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Alba  
 

          
 
 Managementul instituţiilor de cultură la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Biblioteca 
judeţeană „Lucian Blaga” Alba şi Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia în perioada 2012-
2016 a fost asigurat în baza contractelor de management încheiate între Consiliul Judeţean Alba 

şi fiecare director/manager în parte. 
 În vederea evaluării managementului instituțiilor de cultură din  subordine, Consiliul 

Județean Alba, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, asigură 

evaluări intermediare și finale a modalității de îndeplinire a obiectivelor asumate prin contractul 

de management.  
 Evaluarea managementului acestor instituţii în vederea verificării modului de realizare a 
obligaţiilor asumate prin contractele de management a fost realizat în perioada  05 –23 
septembrie 2016 de către membrii comisiei de evaluare desemnaţi prin  Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 154/25.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare 

a evaluării finale a managementului la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul 
Naţional al Unirii Alba Iulia și Biblioteca judeţeană „Lucian Blaga” Alba înaintând în acest sens 

Raportul  final al evaluării managementului exercitat la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, 

Biblioteca judeţeană „Lucian Blaga” Alba şi Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia.      
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 – (2) din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 – (1) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat sub nr. 205 din  13 octombrie 2016. 
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Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor finale ale evaluării 

managementului instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Alba  
 
 
 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de 

cultură, cu modificările și completările ulterioare are ca obiect stabilirea regulilor, principiilor şi 

condiţiilor privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor 

publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public. 
  Conform art. 36 şi 37 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008, evaluarea 

managementului instituţiilor de cultură se face periodic, conform clauzelor din contractul de 

management.   
În vederea evaluării managementului, la nivelul Consiliului Judeţean Alba a fost 

constituită Comisia de evaluare prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 155/25.08.2016, 
privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a managementului la Teatrul de păpuși 

„Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Biblioteca Județeană „Lucian 

Blaga” Alba precum și a secretariatelor acestora.  
Membrii comisiilor de evaluare, în perioada 5 septembrie – 23 septembrie 2016, în 

temeiul art.3 din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului 

la Teatrul de păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga” Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 

154/25.08.2016, au analizat  raportului de activitate și au evaluat susținerea raportului de 

activitate a managerilor/directorilor în cadrul interviurilor susținute de aceștia. În urma celor 

două etape a evaluării finale, membrii comisiilor au prezentat Raportul final al evaluării 

managementului exercitat la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Biblioteca judeţeană „Lucian 

Blaga” Alba şi Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia. Notele obținute de manageri/directori 

fiind  peste nota 8. 
 În conformitate cu art. 42-(4) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind 

managementul instituțiilor de cultură, cu modificările și completările ulterioare rezultate finale a 
managementului instituțiilor de cultură se aprobă prin hotărâre a consiliului județean.          
 Proiectul de hotărâre inițiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate şi a 

dispoziţiilor art. 91-(1), lit. d) şi art. 91-(5)-4 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia Consiliul 

judeţean îndeplineşte atribuţii în domeniul culturii. 

 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ioan BODEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
N.R./N.R. 
 


