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CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

HOTĂRÂRE 
privind exercitarea  cu caracter temporar de către domnul Duncea Marcel Traian 

 a funcţiei publice de conducere, vacantă, de director executiv al Direcţiei publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor Alba  

 
Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.02.2010; 
Luând în dezbatere: 
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind exercitarea  cu caracter temporar  de către domnul 

Duncea Marcel Traian a funcţiei publice de conducere, vacantă, de director executiv al Direcţiei publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor Alba; 

 - raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice nr. 2075/ 16.02.2010 
privind exercitarea  cu caracter temporar de către domnul Duncea Marcel Traian a funcţiei publice de conducere, 
vacantă, de director executiv al Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanelor Alba; 

- avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date nr. 2103088 din 
19.02.2010: 
 Vazând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 – Comisia administraţie publică locală, 
juridică şi ordine publică; 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 92 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-  art.9 din Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de 
dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, 
constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Art. 91 – (2), litera „e” 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. Începând cu data de 25.01.2010, domnul Duncea Marcel Traian exercită cu caracter temporar 
funcţia publică de conducere, vacantă, de director executiv al Direcţiei publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor Alba, pâna la ocuparea acesteia prin concurs. 

Art.2. Preşedintele Consiliului judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Biroul Resurse Umane şi 
Gestiunea Funcţiilor Publce, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică : 

- Instituţiei  prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei juridice şi administraţie publică; 
- Direcţiei publice de evidenţă a persoanelor Alba; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice; 

 
 
PREŞEDINTE 
  Ion Dumitrel   

             
CONTRASEMNEAZA                                                     

                                                                                           SECRETARUL  JUDEŢULUI, 
                                                                                                                  Hurbean Mariana 
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