
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂREA 
privind înfiinţarea Camerei agricole judeţene Alba, prin reorganizarea Oficiului judeţean de 

consultanţă agricolă Alba 
 

 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 2010; 
 Luând în dezbatere: 
 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Camerei agricole judeţene 
Alba, prin reorganizarea Oficiului judeţean de consultanţă agricolă Alba; 

- Raportul de specialitate comun nr. 889/2010 al Direcţiei juridică şi cancelarie, Direcţiei 
dezvoltare şi bugete şi Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice; 

Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – Comisia dezvoltare economică, 
bugete, strategii şi cooperare interinstituţională; 
 Văzând avizul favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 464986/27.01.2010; 

Având în vedere prevederile: 
- Hotărârii Guvernului nr.1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin 

reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricole judeţene, aflate în subordinea Agenţiei 
Naţionale de Consultanţă Agricolă; 

-  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 - art. 91-(2) lit.”b”, „c” şi „e”din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 În temeiul art. 97-(1) şi art. 115-(1) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Începând cu data de 1 februarie 2010 se înfiinţează Camera agricolă judeţeană Alba, 

instituţie publică descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului judeţean Alba, prin 
reorganizarea Oficiului judeţean de consultanţă agricolă Alba, care se desfiinţează. 

Art.2. Sediul Camerei agricole judeţene Alba este în municipiul Alba Iulia, strada Alexandru 
Ioan Cuza, nr. 4, judeţul Alba. 
 Art.3. Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Camerei agricole judeţene Alba, conform anexa 1, anexa 2, anexa 3 –părţi integrante ale prezentei 
hotărâri. 
 Art.4. Personalul Camerei agricole judeţene Alba se constituie din personalul existent la Oficiul 
judeţean de consultanţă agricolă Alba, care se consideră transferat în interesul serviciului, respectiv 
preluat. 
 Art.5. Patrimoniul Oficiului judeţean de consultanţă agricolă Alba se va prelua de către Camera 
agricolă judeţeană Alba, pe bază de protocol de predare-preluare, conform bilanţului contabil la 31 
decembrie 2009. 
 Art.6. În vederea preluării de către Camera agricolă judeţeană Alba a patrimoniului şi a 
personalului şi încheierii protocolului de predare - preluare între Oficiul judeţean de consultanţă agricolă 
Alba şi Camera agricolă judeţeană Alba, se constituie comisia de preluare în următoarea componenţă: 
 - Preşedinte: - Doamna Orian Cornelia - director executiv adjunct al Direcţiei dezvoltare şi  
             bugete din cadrul Consiliului judeţean Alba; 

http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%201%20H17.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%202%20H17.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%203%20H17.pdf


 - Membri:    - Domnul Zaharie Vasile – consilier la Compartimentului dezvoltare rurală din 
             cadrul Consiliului judeţean Alba; 

       -  Domnul      Galatâr    Dan  –   consilier  superior în  cadrul   Oficiului  judeţean   de       
           consultanţă agricolă Alba 

 Art.7.  Se numeşte temporar, până la ocuparea postului prin concurs, în funcţia publică de 
conducere de director executiv al Camerei agricole judeţene Alba domnul Galatâr Dan, consilier 
superior, ce a avut calitate de director coordonator al Oficiului judeţean de consultanţă agricolă Alba.  
 Art.8. Se aprobă structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale 
Camerei agricole judeţene Alba, cuantumul tarifelor precum şi modalităţile de încasare şi utilizare a 
fondurilor pentru anul 2010, potrivit anexei nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei juridică şi cancelarie; 
- Direcţiei dezvoltare şi bugete; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice; 
- Oficiului judeţean de consultanţă agricolă Alba. 
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Alba Iulia,   28 ianuarie 2010 
Nr.17 
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