
  

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor Alba 
 
 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10.12.2009; 
Luând în dezbatere: 
- expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei şi a  statului de funcţii 

ale Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanelor Alba;  
- raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice nr.15822/07.12.2009 

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

- adresa Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanelor Alba nr. 7916 din 26.11.2009 cu 
privire la modificarea organigramei si a statului de funcţii; 
 Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 – Comisia administratie publică locală, 
juridică si ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 
- 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 aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei publice comunitare de 
evidentă a persoanelor Alba, urmând sa aibă structura prevăzută in anexele nr.1 şi nr.2,  părţi integrante ale 
prezentei hotărâri. 
 Art.2. Anexele nr.1 şi nr.2 ale Hotărâri Consiliului judeţean Alba nr.98 din 25.06.2009 privind 
modificarea şi completarea organigramei, a statului de funcţii si a regulamentului de organizare si funcţionare 
ale Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanelor Alba, se abrogă. 
   
 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 

 
                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                                  Mariana HURBEAN 

 
 
 
 
Nr. 228 
Alba Iulia, 10 decembrie 2009 
 
 
Nota: Anexele pot fi consultate pe site-ul Consiliului judetean Alba www.cjalba.ro 

http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%201%20H228.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%202%20H228.pdf

