
ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

 
 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea statului de functii si organigrama Directiei 
Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Alba 

 
 

Consiliul judetean Alba întrunit în sedinta extraordinară în data de 25 august 2005; 
Luând în dezbatere: 
-expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de functii si 

organigrama Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Alba. 
-referatul Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Alba nr.6228 din 

15.08.2005 privind modificarea statului de functii si organigrama ca urmare a încheierii unor 
conventii de parteneriat si propunerea Colegiului director al Directiei Generale de Asistentă 
Socială si Protectia Copilului Alba; 

-raportul de specialitate al Biroului resurse umane si gestiunea functiilor publice 
nr.8597/16.08.2005 cu privire la modificarea statului de functii si organigrama Directiei Generale 
de Asistentă Socială si Protectia Copilului Alba; 

-Avizul favorabil al Comisiei  de specialitate nr.6 – Comisia de sănătate si asistentă socială; 
Având în vedere prevederile: 
-Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului; 
-Hotărârii Guvernului nr.1434/2004 privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si 

functionare a Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Alba; 
-art.104-(1) litera “b” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 cu modificările si 

completările ulterioare; 
În temeiul art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 cu modificările si 

completările ulterioare, adoptă prezenta 
 
                                                      H O T Ă R Â R E 
Art.1. Se aprobă statul de functii si organigrama Directiei Generale de Asistentă Socială si 

Protectia Copilului Alba, potrivit anexelor nr.1 si  nr.2 - părti integrante ale prezentei hotărâri. 
Art.2.Anexele nr.1 si nr.2 la Hotărârea Consiliului judetean Alba nr.143 din 28 iunie 2005 

se abrogă. 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunică: 
  -Institutiei Prefectului –judetului Alba; 
  -Directiei juridică si cancelarie; 
  -Directiei de dezvoltare si bugete; 
  -Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Alba; 
  -Biroului resurse umane si gestiunea functiilor publice. 
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