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Dezvoltar ea Expoziliei Etno grafi ce
a comunei Pianu, judeful Alba

Consiliul Local al comunei Pianu, judetul Alba intrunit in qedinta ordinard din

11.02.20rr.
Ludnd in dezbatere :

-expunerea de motive si proiectul de hotdrdre privind demoltarea Expoziliei Etnografice a

comunei Pianu, judelul Alba;
-raportul de specialitate nr.537108.02.2011 intocmit de Jr. Catargiu Camelia Cristina ;
-avizul favorabil al comisiei pe domenii .

Avdnd in vedere prevederile Legii ff. 41012005 privind acceptarea Convenfiei

pentru salvgard area patrimoniului cultural imaterial , ale Ordonanfei ff. 2612008 privind

protejarea patrimoniului cultural imaterial, ale Ordinului Ministrului Culturii m. 203512000

pentru uprobur.a Normelor metodologice privind evidenla, gestiunea qi inventarierea bunurilor

culturale definute de muzee, colecfii publice, case memoriale, centre de culturd gi alte unitdli de

profil coroborate cu prevederile art.36(6) lit. a din Legeanr.2l5 republicatd, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare ;
in temeiul art. 45(l) gi art. 115(l) lit.b din Legea administra{iei publice locale nr.

21512001republic at6, cu modificdrile gi completdrile ulteri oate, adoptd prezerrta

HOTANANN

Art. l. Se aprobi Regulamentul de organizarc gi funclionare al Expoziliei Etnografice a comunei

Pianu, cuprins in anexa nr. I ,parte integrantd aprezentei hotdr6ri.

Art. 2. Se aprob[ Acordul de parteneriat incheiat cu Muzeul Nafional al Unirii Alba Iulia, cuprins

in Anex a nr .2, parte integrant d a ptezentei hotdrdri.

Art. 3. Se numegte doamna TRIF ANUTA , custode al Expoziliei Etnografice, in vederea

incheierii contractului de colaborare cu Muzeul Nalional al Unirii Alba Iulia.

Art.4. prczenta hotdrdre se publicd in Monitorul Oficial al Judelului Alba qi se comunicd:

fttrtit"li.i prefectului fuAept Alba; Compartimentului Culturd, educalie, relalii

interinstitulionale din cadrul Consiliului Judefean Alba; Muzeului Nalional aI Unirii Alba Iulia;

D-nei custode al Expozifiei Etnografice.

PRE$EDINTE DE
Contrase mneaz6, pentru legalitate :

SECRETARUL COMUNEI PIANU,
Jr.Camelia Cristina Catargiu
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