
ROMANIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

H O T  R Â R E
privind aprobarea statului de func ii,  organigramei i regulamentului de organizare i func ionare a

aparatului propriu al Consiliului jude ean Alba

 Consiliul jude ean Alba întrunit în edin  extraordinar  în data de 29 iunie 2006 ;
 Luând în dezbatere:

- expunerea de motive  i proiectul de hot râre privind aprobarea statului de func ii,
organigramei i Regulamentului de organizare i func ionare a aparatului propriu al Consiliului
jude ean Alba, ini iat de Pre edintele Consiliului jude ean Alba;

-raportul de specialitate al compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului propriu nr.
6260 din 07.06.2006 la proiectul de hot râre  privind aprobarea statului de func ii, organigramei i
Regulamentului de organizare i func ionare a aparatului propriu al Consiliului jude ean Alba;

-avizul Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici nr. 998/20.06.2006;
-avizul favorabil al Comisiei nr.3 Comisia juridic , ordine public i disciplin ;
Având în vedere prevederile:
-art.79-(2) i art.90 din Legea privind Statutul func ionarilor publici nr.188/1999, republicat ;
-art.104-(1), litera “b” din Legea administra iei publice locale nr.215/2001, cu modific rile i

complet rile ulterioare.
În temeiul art-.109 din Legea administra iei publice locale nr.215/2001, cu modific rile i

complet rile ulterioare, adopt  prezenta

                                                   H O T  R Â R E

Art.1. Se aprob  statul de func ii, organigrama i Regulamentul de organizare i
func ionare a  aparatului propriu al Consiliului jude ean Alba - potrivit anexelor nr.1 - 3 – p i
integrante ale prezentei hot râri.

Art.2. Anexa nr.3b la Hot rârea Consiliului jude ean Alba nr.275/22.12.2005 referitoare
la aprobarea organigramei aparatului propriu, a statului de func ii cu modific rile aduse prin Hot rârea
Consiliului jude ean Alba nr.50/30.03.2006 i 42/16.02.2006, se abrog .

 Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Alba i se comunic :
 -Institu iei Prefectului – jude ul Alba;
 -Direc iilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului jude ean Alba;
 -Biroului resurse umane i gestiunea func iilor publice;
 -Compartimentului audit public intern.

PRE EDINTE,
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