
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind respingerea plângerii prealabile formulată de doamna Puşcaş Nicoleta Claudia pentru 

acordarea unor drepturi salariale 
 

 
  Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 16 decembrie 2008; 
 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile 
formulată de doamna Puşcaş Nicoleta Claudia pentru acordarea unor drepturi salariale; 

- Raportul comun de specialitate nr. 16960/09.12.2008 al Direcţiei juridică şi 
cancelarie şi al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice. 

Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 - Comisia administraţie 
publică locală, juridică şi ordine publică. 

Văzând:  
- Plângerea prealabilă formulată de doamna Puşcaş Nicoleta Claudia, înregistrată la 

Consiliul judeţean Alba sub nr. 15233/05.11.2008 prin care a solicitat plata suplimentului 
postului şi suplimentului corespunzător treptei de salarizare pentru perioada 1 noiembrie 
2005- 7 octombrie 2007; 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 31- (1) lit ”c”  şi „d” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 44 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea 
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 76/2005; 

- art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor 
salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 417/2006; 

- prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 97-(1) şi art. 115-(1) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art. unic Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Puşcaş Nicoleta 

Claudia, domiciliată în Alba Iulia, str. Moldovei, nr. 9, ap.I, judeţul Alba privind acordarea 
unor drepturi salariale reprezentând suplimentul postului şi suplimentul corespunzător treptei 
de salarizare pentru perioada 1 noiembrie 2005 -  7 octombrie 2007 în care a ocupat funcţia 
publică de director executiv al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba 
- Direcţiei Juridică şi Cancelarie 
- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice 
- Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba. 
- Doamnei Puşcaş Nicoleta Claudia 

 
  PREŞEDINTE                           Contrasemnează, 
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                     MARIANA HURBEAN 
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