
ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

 

 

HOTARARE 

pentru modificarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr. 222/28.12.2004 privind  

infiintarea Comisiei pentru protectia copilului si aprobarea Regulamentului de  

organizare si functionare al acesteia 

 

 

         Consiliul judetean Alba, intrunit in sedinta extraordinara la data de 16 februarie 2006 ; 

         Luand in dezbatere : 

         - proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr. 

222/28.12.2004 privind infiintarea Comisiei pentru protectia copilului Alba si aprobarea  

Regulamentului de organizare si functionare al acesteia initiat de domnul Ion Dumitrel, 

presedintele Consiliului judetean Alba, inregistrat sub nr. 25/1.02.2006 ; 

         - expunerea de motive la proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului 

judetean Alba nr. 222/28.12.2004 privind infiintarea Comisiei pentru protectia copilului Alba si 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acesteia ; 

- raportul de specialitate al Directiei juridica si cancelarie nr. 1220/3.02.2006 ; 

- avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 – « Sanatate si asistenta sociala » ; 

- Avand in vedere prevederile: 

- art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale 

si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006; 

- art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda 

in anul 2006 personalului bugetar salariat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul 

contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la 

Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar 

si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica ; 

         In temeiul art. 109 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si 

completarile ulterioare, adopta prezenta 

 

HOTARARE 

 

         Art.I. Hotararea Consiliului judetean Alba nr. 222/28.12.2004 privind infiintarea Comisiei 

pentru protectia copilului si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acesteia, se 

modifica dupa cum urmeaza: 

           1. Alineatul (2) al articolului 16 din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei 

pentru protectia copilului Alba, va avea urmatorul cuprins : 

         « (2) Presedintele, vicepresedintele si membrii Comisiei pentru protectia copilului Alba, au 

dreptul la o indemnizatie de sedinta in cuantum de 3% din indemnizatia presedintelui consiliului 

judetean. 

                   Indemnizatia se acorda in functie de prezenta acestora la sedinta. » 

         2. Alineatul (2) al articolului 9 din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei 

pentru protectia copilului Alba, va avea urmatorul cuprins : 

                « (2) Secretarul Comisiei pentru protectia copilului Alba beneficiaza de o indemnizatie 

de conducere al carei cuantum este de 75% din cea acordata unui membru al comisiei ». 

         Art. II. Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba va duce la 

indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 



         Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunica : 

- Institutiei prefectului – judetul Alba ; 

- Membrilor Comisiei pentru protectia copilului Alba ; 

- Secretarului Comisiei pentru protectia copilului Alba ; 

- Directiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului judetean Alba. 
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ION  DUMITREL                                                                   Contrasemneaza 

                                                                                           SECRETAR GENERAL, 

                                                                                           MARIANA HURBEAN 

 

 

 

Alba Iulia, 16 februarie 2006 

Nr. 21 

 

 


