
ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2010 pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului judetean Alba si serviciile publice de sub autoritatea Consiliului judetean Alba 
 
 
 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 24.09.2009; 
 Luând în dezbatere: 

-  Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2010 pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului judeţean 
Alba, înregistrat sub nr. 184 din 14.09.2009, iniţiat de domnul Ion Dumitrel, preşedinte al Consiliului judeţean 
Alba; 

-  Expunerea  de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice pe anul 2010 pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba şi serviciile publice de sub 
autoritatea Consiliului judeţean Alba; 

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice  
nr.11809 din 14.09.2009 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 
2010 pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului 
judeţean Alba. 

- Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1903186 din 19.08.2009 prin  
care avizează favorabil Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2010. 
 Văzând:  

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – Comisia administratie publica locala, juridica si 
ordine publica; 

Având în vedere prevederile: 
-  art.21 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi  

completările ulterioare; 
-  Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660 din 4  

august 2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice. 
În temeiul art. 97 – (1) si art. 115 –(1), litera ”c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 
 Art.unic. Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2010 pentru aparatul de specialitate al 
Consiliului judetean Alba, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba si Directia publica 
comunitara de evidenta a persoanelor Alba potrivit anexelor 1, 2, 3, parti integrante ale prezentei hotarari. 
 
  

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se  comunică: 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate ale Consiliului judeţean Alba; 
- Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba; 
- Direcţiei publice comunitară de evidenţa persoanelor Alba; 
-    Direcţiei pentru protecţia plantelor Alba; 
-    Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice: 

 
                             
                                 PREŞEDINTE,                                                     
                                  Ion Dumitrel              

      CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                            Mariana Hurbean 

 
Alba Iulia, 24 septembrie 2009 
Nr. 171 
 
 

http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%201%20H171.pdf�
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