
ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea statului de funcţii al aparatului propriu al Consiliului judeţean Alba 

               
 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19 mai  2005; 
 Luând în dezbatere: 

-expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al 
aparatului propriu al Consiliului judeţean Alba; 

-raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice nr.4689 
din 06.05.2005 la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului 
propriu al Consiliului judeţean Alba; 

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 - Comisia juridică, ordine publică 
şi disciplină; 

Având în vedere prevederile: 
-Ordonanţei de urgenţă nr.92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor 

drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005; 
-Legea nr.76/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.92/2004 privind 

reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005; 
-Regulamentul- cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a 

funcţionarilor publici, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care absolvesc în 
cursul anului 2005 o formă de învăţământ superior de lungă durată sau de scurtă durată în 
specialitatea în care îţi desfăşoară activitatea, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.207/2005. 

-Art.104-(1), litera “b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001. 
În temeiul art.109-(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 adoptă 

prezenta 
    
 

H O TĂ R Â R E 
 
Art.1. Se aprobă statul de funcţii a aparatului propriu al Consiliului judeţean Alba, 

potrivit anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art.2.Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.86 din 30.03.2005 se abrogă. 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba,  se înaintează şi se 

comunică: 
- Instituţiei prefectului - judeţul Alba; 
- Direcţiilor de specialitate ale aparatului propriu al Consiliului judeţean Alba; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice. 
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