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HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului judetean Alba nr. 65 din 16 aprilie 2009  

 
Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinara în data de 25 iunie 2009,  
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului judetean Alba 

nr. 65 din 16 aprilie 2009;  
- Raportul de specialitate comun al Directiei dezvoltare si bugete si Biroului resurse umane şi gestiunea 

funcţiilor publice nr. 7529 din 11.06.2009 privind modificarea Hotărârii Consiliului judetean Alba nr. 65 din 16 
aprilie 2009; 
            Văzând: 
             Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – „Comisia dezvoltare economica, bugete, strategii si 
cooperare interinstitutionala”; 

Având în vedere prevederile:  
- Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresă, cu modificările si 

completările ulterioare; 
- Art. 25 din O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor 

masuri financiar-fiscale. 
 În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, 
adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 
 Art.I. Hotărârea Consiliului judetean Alba nr. 65 din 16 aprilie 2009 privind aprobarea Acordului 
colectiv si a Contractului colectiv de munca incheiate cu  salariatii din aparatul de specialitate al Consiliului 
judetean Alba, se modifică si se completează după cum urmează: 
 1. Articolul 13 din anexa nr. 1 la hotarare se modifica si va avea următorul cuprins: 
 ”Art. 13. Functionarii publici beneficiază de tichete cadou, ce se acordă conform Regulamentului de 
acordare a tichetelor cadou pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
judetean Alba.”  
 2. Articolul 13 din anexa nr. 2 la hotarare se modifica si va avea următorul cuprins: 
 ”Art. 13.Salariatii încadrati cu contract individual de munca beneficiază de tichete cadou, acordate 
conform Regulamentului de acordare a tichetelor cadou pentru salariatii încadrati cu contract individual de 
munca din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judetean Alba.”  

Art.II. Se aprobă Regulamentul de acordare a tichetelor cadou pentru functionarii publici din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului judetean Alba si Regulamentul de acordare a tichetelor cadou pentru 
salariatii încadrati cu contract individual de muncă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judetean 
Alba potrivit anexei nr. 1 si anexei nr. 2 – părti integrante ale prezentei hotărâri.  

Art.III. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia dezvoltare 
si bugete si Biroul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei dezvoltare si bugete; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice. 

 
 

PREŞEDINTE, 
  Ion Dumitrel                                                                       
                    
                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                           SECRETARUL JUDETULUI, 
                                                                                                                           Mariana Hurbean                                                                                                       
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