
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                   
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                       
 

HOTĂRÂRE 
pentru completarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.233/2008 privind validarea  

desemnării nominală a membrilor  Autorităţii Teritorială de Ordine Publică Alba 
 

 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 octombrie 2008; 
 Luând în dezbatere: 
              - expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii 
Consiliului judeţean Alba nr.233/2008 privind validarea desemnării nominale a membrilor 
Autorităţii teritoriale de ordine publică Alba; 
              - proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba 
nr.233/2008 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii teritoriale de 
ordine publică Alba; 
              -  raportul Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice nr. 13971 din 
15.10.2008; 
         Văzând: 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 – administraţie publică locală 
juridică şi ordine publică 

         Având în vedere prevederile: 
• art. 20 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române; 
• art. 19 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de 

ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 787/2002; 
          În temeiul art.97 şi art. 115 (1) lit. c. din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001,republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 
         Art.I. Articolul 3 din Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.233/2008 va avea 
următorul conţinut: 
         Art. 3 „Pentru activităţile desfăşurate în plen şi în comisiile de lucru se stabileşte a 
indemnizaţie de lunară de 15 % din indemnizaţia brută a preşedintelui Consiliului judeţean 
Alba.”  
         Art. II. Preşedintele Consiliului judeţean Alba, prin Biroul resurse umane şi gestiunea 
funcţiilor publice, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul  Alba; 
- Membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba ; 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean 

Alba. 
 

      PREŞEDINTE, 
    Ion  DUMITREL                                                                                                       
                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                                   Mariana  HURBEAN 
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