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JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice al aparatului de specialitate  
si al serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului judetean Alba pe anul 2009 

 
 Consiliul judetean Alba intrunit in sedinta ordinara in data de 20  noiembrie 2008; 
 Luand in dezbatere: 
 - Expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a 
functiilor publice al aparatului de specialitate si al serviciilor publice de sub autoritatea 
Consiliului judetean Alba pe anul 2009; 
 -  Raportul de specialitate al Biroului resurse umane si gestiunea functiilor publice 
nr.15223 din 05.11.2008 la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a 
functiilor publice al aparatului de specialitate si al serviciilor publice de sub autoritatea 
Consiliului judetean Alba pe anul 2009; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 - administratie publica locala, 
juridical, ordine publica si disciplina; 
 Avand in vedere prevederile : 

- Art.23 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.7660/2006 
privind aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice. 
 In temeiul art. 97-(1) si art.115-(1), litera “c” din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta  
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 Art.unic. Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice al aparatului de specialitate 
al Consiliului judetean Alba, al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
Alba, al Directiei publice comunitare de evidenta a persoanelor Alba si Directiei de 
dezinsectie si ecologizare mediu Alba, potrivit anexelor 1- 4, parti integrante ale prezentei 
hotarari. 
 Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunica: 

- Institutiei Prefectului – judetul Alba; 
- Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba; 
- Directiei publice comunitare de evidenta a persoanelor Alba; 
- Directiei de dezinsectie si ecologizare mediu Alba 
- Directiei juridice si cancelarie; 
- Biroului resurse umane si gestiunea functiilor publice. 
 

  PREŞEDINTE, 
           ION DUMITREL 
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        SECRETARUL JUDEŢULUI 
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