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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării statului de funcţii şi organigramei Direcţiei publice comunitare          

de evidenţă a persoanelor Alba 
 

 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 martie 2005; 
 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi 
organigramei Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanelor Alba; 

- raportul de specialitate al Biroului de resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice 
nr.3165/25.03.2005. 

- proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi organigramei Direcţiei publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor Alba; 
Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3-Comisia juridică, ordine publică şi 

disciplină; 
Având în vedere prevederile: 

- Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.372/2002 cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei Guvernului nr.9/2005 privind creşeterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 
personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă nr.24/2000 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 
salarizat potrivit anexelor nr.I şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a îndemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii 
de demnitate publică; 

- Art. 104-(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001. 
În temeiul art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.unic. Se aprobă modificarea statului de funcţii şi organigramei Direcţiei publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor Alba potrivit anexelor 1 şi 2, părţi integrante ale prezentei 
hotărâri. 

Anexele I şi II la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.49/2005 se abrogă. 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Prefecturii judeţului Alba; 
- Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanelor Alba; 
- Direcţiei juridică şi cancelarie; 
- Direcţiei dezvoltare şi bugete; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice. 

 
 

  PREŞEDINTE, 
    Ion Dumitrel                                                                                              Contrasemnează, 
                                                                                                              p.SECRETAR GENERAL 
                                                                                                                         Liliana Negruţ 
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