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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2010 pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului judeţean Alba şi al Direcţiei Generale de Asistenţă Sociala şi Protecţia 
Copilului Alba 

 
 
 
 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa extraordinară în data de 10.12.2009; 
 Luând in dezbatere: 

- Expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice pe anul 2010 pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba şi al Direcţiei Generale da 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

-  Raportul de specialitate al Biroului resurse umane si gestiunea funcţiilor publice nr. 15555din 
30.11.2009 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2010 
pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba si al Direcţiei Generale da Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba; 

Văzând:  
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 – Comisia sănătate şi protecţie socială; 

 Având in vedere prevederile : 
- Art.23 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu completările si 

modificările ulterioare; 
- Ordinul preşedintelui Agentiei Nationale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006 privind aprobarea 

Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice. 
 In temeiul art. 97-(1) si art.115-(1), litera “c” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 
republicata, adopta prezenta  
 

HOTĂRÂRE 
 

 Art.unic. Se aprobă modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2010 pentru aparatul 
de specialitate al Consiliului judeţean Alba şi Direcţia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Alba 
urmând să aiba structura prevăzută în anexele 1 şi 2, părti integrante ale prezentei hotărâri. 
 Prezenta hotărâre se publică in Monitorul Oficial al judeţului Alba si se comunică: 

- Institutiei Prefectului – judetul Alba; 
- Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Alba; 
- Directiei juridice si cancelarie; 
- Biroului resurse umane si gestiunea funcţiilor publice. 
 
 
        PREŞEDINTE, 
                    Ion Dumitrel 
                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                           Mariana Hurbean 
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Nota: Anexele pot fi consultate pe site-ul Consiliului judetean Alba www.cjalba.ro 


