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HOTĂRÂRE 
privind modificarea organigramei si a statului de funcţii ale Direcţiei publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor Alba 
 

           Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 august 2008; 
           Luând în dezbatere: 
-Expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei şi a  statului de 
funcţii ale Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanei Alba;  
-Raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice nr.10957 din 
15.08.2008 cu privire la  modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor Alba; 
 Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – administraţie publică locală, 
juridică , ordine publică şi disciplină 
           Având în vedere prevederile: 
-Ordonanţei nr.9/2008 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri 
de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în 
vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum 
şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru functionarii publici în anul 
2008; 
-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 organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor Alba, potrivit anexelor nr.1 şi nr.2– părţi integrante a prezentei hotărâri. 
 
 Art.2. Anexele nr.1 şi nr.2 de la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.26 din 21.02.2008 
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor Alba, se abrogă.  
 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică : 

- Instituţiei  prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei juridică şi cancelarie; 
- Direcţiei publice de evidenţă a persoanelor Alba; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice; 

 
        PREŞEDINTE, 
        Ion DUMITREL 
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