
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Puşcaş Nicoleta Claudia, 

 prin acordul părţilor 
 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 februarie 2010; 
 Luând în dezbatere: 
 - Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al 
doamnei Puşcaş Nicoleta Claudia, prin acordul părţilor; 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei juridice şi administraţie publică şi al Biroului 
resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice, nr.2043/16.02.2010;  

Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – „Comisia administraţie 
publică locală, juridică şi ordine publică”. 
 Văzând: 
 -Cererea doamnei Puşcaş Nicoleta Claudia înregistrată la Consiliului judeţean Alba sub 
nr.964/25.01.2010. 
 -Decizia penală nr.72/22 ianuarie 2010 pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia –Secţia penală 
în Dosar nr.5162/176/2007; 
 Având în vedere prevederile : 
 -art.86-(3) şi art.97 lit.”b” din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -art.91 alin.(2) lit.”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. Se aprobă încetarea raportului de serviciu al doamnei Puşcaş Nicoleta Claudia, prin 
acordul părţilor, începând cu data de 25 ianuarie 2010. 
 Art.2. Se aprobă acordarea diferenţei dintre drepturile salariale de care ar fi beneficiat doamna 
Puşcaş Nicoleta Claudia în funcţia de director executiv al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 
Persoanelor Alba şi veniturile realizate în perioada de suspendare a raportului de serviciu. 
 Art.3. Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei Publice 
Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba şi Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice 
din cadrul Consiliului judeţean Alba. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
- Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Peroanelor Alba; 
- Doamnei Puşcaş Nicoleta Claudia. 
- Direcţiei juridice şi administraţie publică; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice. 
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