
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind constituirea Comisiei Judetene Alba pentru reconstituirea vechimii în muncă 

 
 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.08.2010;  
 Luând în dezbatere:  

- expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei Judetene Alba pentru reconstituirea 
vechimii în muncă; 
 - raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice nr.10212 din 16 august 2010 
privind constituirea Comisiei Judetene Alba pentru reconstituirea vechimii în muncă; 
 Văzând: 
 - Propunerile Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, Casei judetene de Pensii Alba, si Sindicatului „AS” 
Alba al Consiliului judetean Alba privind nominalizarea membrilor în Comisia judeteană pentru reconstituirea vechimii 
în muncă; 
 - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – ”Comisia administratie publică locală, juridică si ordine 
publică” 

Având în vedere prevederile: 
 - art. 15 din Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă ; 

- art. 296 - (2) si art.298 - (3) din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare; 
- art.3 - (1)B litera “n” din Hotărârea Guvernului nr. 1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare al Inspectiei Muncii, precum si pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric; 
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

 Art. unic. Se constituie Comisia Judeteană Alba pentru reconstituirea vechimii în muncă în următoarea 
componentă: 

Presedinte: -Elisabeta Mândroc-inspector şef adjunct relaţii de muncă - Inspectoratul Teritorial de                
Muncă Alba 

            Membri  :  -Bota Liliana Camelia - sef serviciu - Casa judeţeană de Pensii Alba 
                              -Suciu Horatiu Zaharia - sef Biroul resurse umane si gestiunea functiilor publice -Sindicatul „AS” 

Alba al Consiliului judetean Alba 
            Secretar    -Iulia Docea  - consilier juridic - Inspectoratul Teritorial de Muncă a judeţului Alba. 

Membri supleanti: 
   -Amelia Popa - inspector muncă  - Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba 

                -Costea Nicoleta - inspector principal - Casa judeţeană de Pensii Alba 
                -Matei Valy Virginia - sef Serviciul juridic contencios - Sindicatul „AS” Alba al Consiliului judetean 

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

 - Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
 - Direcţiei juridică şi administratie publică; 

 - Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba; 
 - Casei judeţene de Pensii Alba; 

 - Membrilor comisiei; 
             - Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice. 
  
             PREŞEDINTE, 
                       ION DUMITREL 
                                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                                                 Mariana HURBEAN 
 
 
Alba Iulia, la 26.08.2010 
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