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HOTĂRÂRE 
privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba 

 
 
Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 17 aprilie 2008,  
Luând în dezbatere: 

-Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba;  

-Dispoziția președintelui Consiliului județean Alba nr.208 din 04.04.2008 privind 
transformarea gradului profesional la unele funcții publice vacante din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului județean Alba; 

-Raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice nr.4733    din 
04.04.2008; 
 Vazând: 
 Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – „Comisia economică și administrarea 
domeniului public și privat” 
            Având în vedere:  
       -prevederile art 46 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.9/2008 pentru modificarea 
Ordonanței Guvernului nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a 
altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de 
salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă 
funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr.232/2007, și pentru 
acordarea unor creșteri salariale pentru funcționarii publici în anul 2008;   
       -art.104-(2), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată. 
         În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 
 Art.I  Statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba aprobat prin 
Hotărârea Consiliului județean Alba nr. 2 din 10.01.2008, anexa nr.7a, se modifică după cum 
urmează: 

1. Pozitiile 8-12 si 13 - Serviciul juridic-contencios au următorul cuprins: 
             „8-11 consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior – 4 posturi, 
               12-13 consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal – 2 posturi”.   
2. Pozitiile 98 si 99-100 - Compartimentul institutii publice de cultură si patrimoniu cultural au 

următorul cuprins:  
„98-99 consilier, clasa I, gradul profesional superior – 2 posturi,  
100 consilier, clasa I, gradul profesional principal – 1 post”. 

3. Pozitiile 140 si 141 de la compartimentul Unitatea judeteană de monitorizare a serviciilor 
comunitare de utilităti publice au următorul cuprins. 

„ 140-141 consilier, clasa I, gradul profesional superior 2 posturi”. 
Art.II Presedintele Consiliului judetean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Biroul resurse 

umane si gestiunea functiilor publice va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
Art.III Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi 

se comunică: 
- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 



- Direcţiei juridică şi cancelarie; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice. 

 
 
PREŞEDINTE, 
  Ion Dumitrel            
                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                               SECRETARUL JUDETULUI, 
                                                                                            Hurbean Mariana                                                                                                      

 
 
Alba Iulia, 17 aprilie 2008 
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