
  

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA     
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 iunie 2010, 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi 

a regulamentului de organizare şi funcţionare  ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului 
Alba; 

- Referatul Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba nr. 
4969/ 03.06.2010 privind aprobarea modificării statului de funcţii, organigramei, şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Alba; 

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice nr. 7021/ 08.06.2010 
privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare  ale 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului 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; 
- Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 329/2010 privind unele măsuri de eficientizare a activităţilor în domeniul 

adopţiei; 
- Hotărârii Guvernului nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- 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 modifică organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, urmând să aibă conţinutul prevăzut în 
anexele nr. 1, 2 şi 3 -  părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art.2. Anexele nr.1, 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.69 din 25 martie 2010 privind 
modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare  ale Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Alba, se abrogă. 

Art.3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  

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

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei juridice şi administraţie publică; 
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 
- Biroul resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice. 

 

PREŞEDINTE 
  Ion Dumitrel  

                     
CONTRASEMNEAZĂ                                                    

                                                                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI, 
                                                                                                                         Mariana Hurbean 
Alba Iulia, 22 iulie 2010 
Nr.  128 
 
Nota: Anexele pot fi consultate pe site-ul Consiliului judetean Alba www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%201%20H128.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%202%20H128.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%203%20H128.pdf


  

 
 
 
 


