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HOTĂRÂRE 
privind modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii 
ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 septembrie 2008, 
Luând în dezbatere: 
Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea 

organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia 
Copilului Alba; 

Referatul Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba nr. 9102 din 12.09.2008 privind propunerea de modificare şi completare a 
organigramei şi a statului de funcţii al direcţiei; 

Raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice 
nr.12405 din 16.09.2008; 
 Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 –  Comisia de sănătate şi 
protecţie socială; 
 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, 
republicată; 

 Ordonanţa Guvernului nr.10/2008 privind privind nivelul salariilor de bază şi al altor 
drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit OUG nr.24/2000 privind sistemul de stabilire 
a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat 
potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de 
bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate 
publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 
personalului contractual salarizat prin legi speciale; 

Art.91-(2), litera „c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
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 modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
  

HOTĂRÂRE 
 
 
 Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, urmând să aibă structura 
prevăzută în anexele nr.1 şi 2 – părţi integrante ale prezentei hotărâri. 
 Art.2.  Anexele nr.1 şi 2 la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.195 din 
28.08.2008, se abrogă. 

Art.3 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  



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, 
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