
ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 HOTĂRÂRE 
pivind aprobarea statului de funcţii şi organigramei Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
 

 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa extraordinară în data de 28 iunie 2005; 
 Luând în dezbatere: 

-adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba nr.4426/14.06.2005 
privind propunerea de modificare a statului de funcţii şi organigramei ca urmare a reorganizării şi 
restructurării unor structuri funcţionale şi activităţi ale Direcţiei; 

-raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice 
nr.6384/16.06.2005 la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

-expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi  
organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 –“Comisia juridică, ordine publică şi 
disciplină”; 

Având în vedere prevederile: 
-Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului ; 
-Hotărârii Guvernului nr.1434/2004 privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi 

funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 
-art.104-(1) litera “b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
În temeiul art.109-(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 cu modificările şi 

completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

                                                H O T Ă R Â R E 
 
Art.1.Se aprobă statul de funcţii şi organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, potrivit anexelor nr.1 şi nr.2 – părţi integrante ale prezentei hotărâri. 
Art.2.Anexele nr.7 şi nr.8 la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.84/30.,03.2005 se abrogă. 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
-Instituţiei prefectului- judeţul Alba; 
-Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Alba; 
-Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 
-Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice. 
 
                  PREŞEDINTE, 
                  Ion Dumitrel 
                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                    Mariana Hurbean 
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