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 HOTARÂRE 
privind numirea domnului Chirilă  Sorin -Valerian in functia publică de director  executiv 

al Directiei Generale de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

  Consiliul Judetean Alba, întrunit in sedinţă extraordinară în data de 28 iunie 2005; 

  Luând în dezbatere: 

  -expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind numirea domnului Chirilă Sorin -

Valerian în funcţia publică de director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială şi 

Protecţia Copilului Alba; 

  -raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice 

nr.5264/27.05.2005 la proiectul de hotărâre   privind  numirea domnului Chirilă  Sorin -Valerian în 

funcţia publică de director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului 

Alba; 

   -adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 803324/.2005 cu privire la 

propunerea de numire în funcţia publică de director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă  

Socială şi Protecţia Copilului a domnului Chirilă  Sorin -Valerian; 

  Văzând: 

  -avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – Comisia juridică, ordine publică şi 

disciplină; 

  - rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal al Comisiei de validare a Consiliului 

judeţean Alba; 

  Având în vedere prevederile: 

  -art.104-(1) litera “h” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

  -Hotărîrii Guvernului nr.1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici; 

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

completările  ulterioare adoptă prezenta 

         

      HOTĂRÎRE 
  Art. unic.  Domnul Chirilă Sorin -Valerian se numeşte în funcţia publică de director 

executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

  Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

  - Instituţiei Prefectului- judeţul Alba; 

  - Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba; 

  - Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

  - Domnului Chirilă Sorin -Valerian; 

  - Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice; 
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