
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea numărului de posturi, statului de funcţii, organigramei şi regulamentului de 

organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Consiliului judeţean Alba 
 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 martie 2005; 
 Luând în dezbatere: 
          -expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de 
personal, statului de funcţii, organigramei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a 
aparatului propriu al Consiliului judeţean Alba; 
 -raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice 
nr.2615/2005 la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de personal, statului de 
funcţii, organigramei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al 
Consiliului judeţean Alba; 
            -proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, statului de funcţii, 
organigramei şi regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Consiliului 
judeţean Alba ; 
 -avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 251/24.03.2005; 
 Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3-Comisia juridică, ordine publică şi 
discipină; 
 Având în vedere prevederile: 
 -art.90 din Legea privind Statutul funcţionarilor publici nr.188/1999, republicată; 
 -art.XVI, alin.2 şi 4 din Legea privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei nr.161/2003; 
 -art.104-(1), litera “b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001; 
 În temeiul art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 adoptă prezenta 
 

H O TĂ R Â R E 
 
 Art.1.Se aprobă numărul de posturi, statul de funcţii, organigrama şi regulamentul de 
organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Consiliului judeţean Alba, potrivit anexelor 1-3, 
părţi integrante ale prezentei hotărâri. 
 Art.2.Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.41 din 26 ianuarie 2005 se abrogă. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică; 
 -Prefecturii judeţului Alba; 
 -Direcţiilor de specialitate ale aparatului propriu al Consiliului judeţean Alba; 
 -Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice. 
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