
 
ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 

H O T Ă R Â R E 
privind numirea doamnei Puscas Nicoleta Claudia în functia publică de director 

executiv al Directiei Publice Comunitare de Evidentă a Persoanelor Alba 
 
 Consiliul judetean Alba, întrunit în sedintă extraordinară în data de 25 august 2005; 
 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind numirea doamnei Puscas Nicoleta 
Claudia în functia publică de director executiv al Directiei Publice Comunitare de 
Evidentă a Persoanelor Alba; 

- raportul de specialitate al Biroului resurse umane si gestiunea functiilor publice 
nr.8376/2005 cu privire la numirea doamnei Puscas Nicoleta Claudia în functia publică 
de director executiv al Directiei Publice Comunitare de Evidentă a Persoanelor Alba; 

- adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.813366/2005  prin care propune 
numirea doamnei Puscas Nicoleta Claudia în functia publică de director executiv al 
Directiei Publice Comunitare de Evidentă a Persoanelor Alba ca urmare a  promovării 
examenului organizat în data de 03-04 august 2005 ; 

- scrisoarea doamnei Puscas Nicoleta Claudia înregistrată la Consiliul judetean Alba sub 
nr.8424/2005; 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3- Comisia juridică, ordine publică si 
disciplină; 

Văzând avizul Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor nr.199009din 15 august 
2005. 
Având în vedere prevederile: 
- art.104-(1) litera “h” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu 

modificările si completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr.1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei 

functionarilor publici; 
- Hotărârea Guvernului nr.2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de 

dimensionare a numărului de functii în aparatul serviciilor publice comunitare de 
evidentă a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane, 
financiare si materiale; 

- Legii nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicată si modificată; 
În temeiul art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificările si 

completarile ulterioare, adoptă prezenta 
 
                                                    H O T Ă R Â R E 
 
 
Art. 1. Începând cu data de 07.09.2005 doamna Puscas Nicoleta Claudia se --numeste în 

functia publică de director executiv al Directiei Publice Comunitare de Evidentă a Persoanelor 
Alba. 

Art.2. Drepturile salariale ale doamnei Puscas Nicoleta Claudia se vor stabili prin dispozitia 
presedintelui Consiliului judetean Alba. 

Art.3. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredintează Directiei 
Publice Comunitare de Evidentă a Persoanelor Alba si Biroului resurse umane si gestiunea 
functiilor publice din cadrul Consiliului judetean Alba. 

 
 



Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunică: 
  - Institutiei prefectului – judetul Alba; 
  - Directiei Publice Comunitare de Evidentă a Persoanelor Alba; 
  - Doamnei Puscas Nicoleta Claudia; 
  - Directiei juridică si cancelarie; 
  - Biroului resurse umane si gestiunea functiilor publice. 

 
 
 

          PRESEDINTE, 
           Ion Dumitrel 
 
 
 
                                                                           CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                        p.SECRETAR GENERAL, 
                                                                                  Liliana Negrut 
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