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HOTARARE 

privind modificarea şi completarea organigramei, a statului de funcţii si a regulamentului de 
organizare si functionare ale Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanelor Alba 

 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.06.2009; 
Luând în dezbatere: 
- expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea organigramei şi a 

statului de funcţii ale Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanei Alba;  
- raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice nr.2753/04.03.2009 

cu privire la  modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei publice comunitare 
de evidenţă a persoanelor Alba; 

- Avizul nr. 1888280/ 27.05.2009 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici; 
- adresa Directiei publice comunitare de evidenta a persoanei Alba nr.5608/25.02.2009 cu privire la 

modificarea si completarea organigramei si a statului de functii; 
 Vazand avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 – Comisia administratie publica locala, 
juridica si ordine publica; 
 Având în vedere prevederile: 

- Art. 107 din Legea 188/1999- Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- Art. 91 – (2), litera „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1), litera „c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  
  
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art.1. Se aproba modificarea si completarea organigramei, statului de functii si a regulamentului de 
organizare si functionare ale Directiei publice comunitare de evidenta a persoanelor Alba, urmand sa aiba 
structura prevazuta in anexele nr.1, nr.2 si nr.3,  parti integrante ale prezentei hotarari. 
 Art.2. Anexele nr.27 ,,a” şi nr.27 ,,b” de la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.31 din 27.02.2009 
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor Alba, se abrogă.  
  

Art.3. Anexa nr.6 a Hotararii Consiliului judetean Alba nr. 45 din 30 martie 2007, cuprinzand 
Regulamentul de organizare si functionare al Directiei publice comunitare de evidenta a persoanelor Alba, se 
abroga. 
  
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică : 

- Instituţiei  prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei juridică şi cancelarie; 
- Direcţiei publice de evidenţă a persoanelor Alba; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice; 

 

PREŞEDINTE 
  Ion Dumitrel   
 

     
  CONTRASEMNEAZA                                                                                             

      SECRETARUL  JUDEŢULUI, 
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