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HOTĂRÂRE 

privind modificarea organigramei si a statului de funcţii ale aparatului de 
specialitate 

 al Consiliului judeţean Alba  
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 21 aprilie 2011,  
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei si a 

statului de funcţii aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba 
- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice nr. 

5.086 din 18.04.2011; 
Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – „Comisia administraţie publica 

locala, juridica si ordine publica”. 
Având în vedere: 

            - Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 
- Legea cadru nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art. 36 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu 

modificările si completările ulterioare; 
 - art.104-(2), lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare; 

În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta 

 
HOTĂRÂRE 

 Art.1. Se aprobă modificarea organigramei si a statului de funcţii ale aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba, urmând sa aibă structura prevăzuta in anexele nr.1 si 2  
– părţi integrante ale prezentei hotărâri. 
 Art.3. Se abrogă anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 40 din 
27.01.2011. 

Art.4. Preşedintele Consiliului judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Biroul resurse 
umane si gestiunea funcţiilor publice va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţia juridică şi administraţie publică; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice. 

 
 
PREŞEDINTE, 
  Ion Dumitrel                                                                                          
        CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                           SECRETARUL JUDETULUI, 
                                                                                                        Hurbean Mariana                                                                                          
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