
ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea  sporurilor la salariul de bază şi a concediului de odihnă suplimentar  

personalului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
 
 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.03.2006; 
 Luând în dezbatere: 

-expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea sporurilor la salariul de 
bază şi a concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

-raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea sporurilor la salariul de 
bază şi a concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, nr.3072/20.03.2006 întocmit de Direcţia  
dezvoltare şi bugete şi Biroul resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice 

-referatul Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba nr.1697/09.03.2006 prin care propune Consiliului judeţean Alba  aprobarea  
sporurilor la salariul de bază şi a concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul 
Direcţiei; 

-buletinele de determinare prin expertizarea locurilor de muncă din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, a locurilor de muncă din cadrul 
Centrului de recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos şi a celor din cadrul 
Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Gârbova nr.2594/26.11.2005, nr.4217/21.11.2005, şi nr. 
3384/21.11.2005, elaborate de Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Alba; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei nr.6 –Comisia Sănătate şi Asistenţă Socială; 
Având în vedere prevederile: 
-art.7, aliniatul (4), litera “g” din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.1434/2004; 

-art.8,  literele “a” şi “b” din Hotărârea Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea 
personalului din unităţile bugetare; 

-Hotărârii Guvernului nr.1471/2004 pentru modificarea art.8 litera “a” din  Hotărârea 
Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare; 

-Avizului Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr.1157/13.12.2004 
privind completarea Regulamentului elaborat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei şi Ministerul Sănătăţii nr.6366/LV1132/46226/1993 privind stabilirea locurilor de 
muncă, categoriilor de personal, a mărimii concrete şi a condiţiilor de acordare a sporurilor 
pentru salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebit de periculoase; 

-Legii nr.31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru 
salariaţii care lucrează în condiţii deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase; 

În temeiul art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, adoptă prezenta 

 
 
                                           H O T Ă R Â R E 
 
Art.1. Se aprobă  sporul de încordare psihică, pentru condiţii deosebit de periculoase, 

pentru condiţii periculoase  şi alte sporuri la salariul de bază pentru personalul din cadrul 



Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform anexei – parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2.Se aprobă 3 zile concediu de odihnă suplimentar persoanelor încadrate în posturi de 
infirmieri la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos. 

 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
-Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
-Direcţiei juridică şi cancelarie; 
-Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 
-Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice. 

 
 
                  PREŞEDINTE, 
                   Ion Dumitrel 
                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                               SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                      Mariana Hurbean 
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