
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA     
CONSILIUL JUDEŢEAN  

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.48/2006 privind aprobarea 
sporurilor la salariul de bază şi a concediului de odihnă suplimentar personalului din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 iulie 2008, 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului judeţean Alba nr.48/2006 privind aprobarea sporurilor la salariul de bază şi a 
concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- Referatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
nr.6554/2008 privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.48/2006 privind 
aprobarea sporurilor la salariul de bază şi a concediului de odihnă suplimentar personalului din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Alba; 

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane si gestiunea functiilor publice 
nr.9180 din 11.07.2008; 
 Vazand: 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 – „Comisia sănătate si protectie 
socială”; 

- Buletinul de determinare prin expertizarea locurilor de muncă din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Alba şi cel de la Centrul de recuperare şi 
reabilitare neuropsihică Galda de Jos, întocmite de Direcţia de Sănătate Publică Alba 
înregistrate sub nr.1620/08.04.2008; 
 Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii Guvernului nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de 
organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; 

- Hotărârea Guvernului nr.281/1993 privind salarizarea personalului din unităţile 
bugetare, cu modificările ulterioare; 

- Legii nr.53/2003 -Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. 
 În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1), litera „c” din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare adoptă prezenta 
  

HOTĂRÂRE 
 
 Art.1. Se acordă sporul la salariul de bază personalului incadrat pe posturile de 
infirmier la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihică Galda de Jos, care lucrează în 
condiţii deosebit de periculoase, periculoase, vătămătoare şi pentru zilele de sâmbătă şi 
duminică, in procent de 75%, incepand cu data emiterii buletinului de determinare. 

Art.2. Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.48/2006 privind aprobarea sporurilor la 
salariul de bază şi a concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se modifica în mod corespunzător. 
  

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunica: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei juridice şi cancelarie; 



- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; 
- Biroul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice. 

 

PREŞEDINTE 
                          Ion Dumitrel 

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL  JUDEŢULUI, 

                                                                                                                 Hurbean Mariana 
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