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HOTĂRÂRE 
privind numirea domnului Barboş Lucian Nicolae în funcţia publică de conducere  

de director executiv, treapta 2 la Direcţia publică comunitară  
de evidenţă a persoanelor Alba 

 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.08.2010; 
Luând în dezbatere: 
- expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind numirea domnului Barboş Lucian Nicolae în funcţia 

publică de conducere de director executiv la Direcţia publică comunitară de evidentă a persoanelor Alba; 
 - raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice nr. 10063/12.08.2010 privind 

numirea domnului Barboş Lucian Nicolae în funcţia publică de conducere de director executiv la Direcţia publică 
comunitară de evidentă a persoanelor Alba, declarat admis la concursul organizat pentru ocuparea aceste funcţii publice 
de conducere; 

- adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.488352/2010 privind propunerea de numire în funcţia 
publică de conducere, de director executiv la Direcţia publică comunitară de evidenţă a persoanelor Alba a domnului 
Barboş Lucian Nicolae. 

- avizul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date nr.2104905 din 18.08.2010. 
Văzând: 
Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – „Comisia administraţie publică locală, juridică şi ordine 

publică” 
Având în vedere prevederile: 
- Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 91 – (2), litera „e” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a 

numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi 
managementul resurselor umane, financiare şi materiale, 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 01.09.2010, domnul Barboş Lucian Nicolae, se numeşte în funcţia publică de 
conducere de director executiv, treapta 2, la Direcţia publică comunitară de evidenţă a persoanelor Alba. 

Art.2. Drepturile salariale şi atribuţiile de serviciu ale directorului executiv al Direcţiei publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor Alba, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Alba, vor fi stabilite prin 
dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba. 

Art.3.  Începând cu data de 01.09.2010, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.55/ 25.02.2010 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, se abrogă. 

Art.4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, şi Biroul resurse umane şi gestiunea 
funcţiilor publice, vor 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 comunitare de evidenţă a persoanelor Alba; 
- Domnului Barboş Lucian Nicolae; 
- Domnului Duncea Marcel Traian; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice. 

 
PREŞEDINTE, 

             Ion DUMITREL 
                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                                Mariana HURBEAN 
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