
  

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA     
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursurilor pentru 
ocuparea posturilor contractuale vacante/temporar vacante din aparatul de specialitate al Consiliului 
judetean Alba precum si din instituțiile și serviciile aflate în subordinea Consiliului judetean Alba 

 
Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.05.2010, 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor contractuale vacante/temporar vacante din aparatul de 
specialitate al Consiliului judeţean Alba precum şi din instituţiile şi serviciile aflate în subordinea Consiliului 
judeţean Alba; 

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice nr. 5874/12.05.2010 
privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor 
contractuale vacante/temporar vacante din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba precum şi din 
instituţiile şi serviciile aflate în subordinea Consiliului judeţean Alba; 
 Văzând: 
 Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 – „Comisia administraţie publică locală, juridică şi 
ordine publică”; 
 Având în vedere prevederile Legii- cadru 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice; 
 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 Regulamentul privind organizarea  şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea 

posturilor contractuale vacante/temporar vacante din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba 
precum şi din instituţiile şi serviciile aflate în subordinea Consiliului judeţean Alba, conform Anexei- parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. Biroul resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunica: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei juridice şi administraţie publică; 
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; 
- Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanelor Alba; 
- Direcţiei judeţene de dezinsecţie şi ecologizare mediu Alba; 
- Bibliotecii judeţene „Lucian Blaga” Alba; 
- Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba; 
- Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 
- Teatrului de păpuşi „Prichindel” Alba Iulia; 
- Camerei judeţene agricole Alba; 
- Biroul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice. 

 
 

PREŞEDINTE 
  Ion Dumitrel   

                                CONTRASEMNEAZĂ                                                        
                                                                             SECRETARUL  JUDEŢULUI, 

                                                                                                                         Mariana Hurbean 
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http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%201%20H91.pdf

