
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea statului de funcţii 

al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba 
 
 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 16 noiembrie 2009,  
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Consiliului judeţean Alba;  
- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice nr.14435     din 

06.11.2009; 
            Văzând: 
             Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – „Comisia administraţie publică locală, juridică şi ordine 
publică” 

Având în vedere:  
- Ordonanta Guvernului nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor 

drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte 
drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007, 
cu modificările si completările ulterioare; 

- Ordonanta Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului 
bugetar salarizat potrivit Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de 
bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea 
nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane 
care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor 
drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare; 

- art.104-(2), lit. „a” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare. 

În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu 
modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta 

 
HOTĂRÂRE 

 
 Art.1. Se modifică statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului judetean Alba, aprobat prin 
Anexa nr. 8 „a” la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 31 din 27.02.2009, urmând să aibă structura prevăzută 
în anexă – parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art.2.  Anexa 8 „a”  a Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 31 din 27.02.2009 se abrogă. 

Art.3. Presedintele Consiliului judetean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Biroul resurse umane si 
gestiunea functiilor publice va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei juridică şi cancelarie; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice. 

 
PREŞEDINTE, 
  Ion Dumitrel        CONTRASEMNEAZĂ,  

             SECRETARUL JUDETULUI, 
                                                                                                         Mariana  Hurbean 

                                                                                                                                                                                                  
 
 
Alba Iulia, 16  noiembrie 2009 
Nr.217 
 
 
 

http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%201%20H217.pdf

