
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea, pentru anul şcolar 2009-2010, a numărului şi structurii personalului 
nedidactic al Centrului şcolar pentru educaţie incluzivă Alba Iulia 

 
 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 august 2009; 
Luând în dezbatere: 
- expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea, pentru anul şcolar 2009-

2010, a numărului şi structurii personalului nedidactic al Centrului şcolar pentru educaţie incluzivă Alba 
Iulia;  

- adresa Centrului şcolar pentru educaţie incluzivă Alba Iulia nr.840 din 18.08.2009; 
- raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice nr. 10707 din 

18.08.2009; 
 Văzând: 
 Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – “Comisia dezvoltare economică, bugete, 
strategii si cooperare interinstitutională”; 
 Având în vedere prevederile: 

- Art.25 alin.4 din Hotărârea Guvernului nr.538/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, modificată prin Hotărârea 
Guvernului nr.174/2003; 

-  Hotărârea Guvernului nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de 
învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe 
educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat. 

În temeiul art.97-(1) si art.115-(1), litera „c” din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă prezenta 
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 Art.1. Se aprobă, pentru anul şcolar 2009-2010, numărul şi structura personalului nedidactic 
al Centrului şcolar pentru educaţie incluzivă Alba Iulia, conform anexei - parte integranta a prezentei 
hotărâri. 
 Art. 2. Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.221 din 25 septembrie 2008 se 
abrogă. 
  

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică : 
- Instituţiei  prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei juridică şi cancelarie; 
- Centrului şcolar pentru educaţie incluzivă Alba Iulia; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice; 

                                                

  PREŞEDINTE, 
            Ion DUMITREL 
  
                                                                                                             
                                                                                                             
                                           CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                          p.SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                     Liliana NEGRUŢ 
 
Alba Iulia, la 27.08.2009 
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http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%201%20H162.pdf�
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