
ROMANIA
Jude ul Alba
Consiliul Jude ean

HOT RÂRE
privind aprobarea statului de func ii i organigrama

 Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului  Alba

                Consiliul jude ean Alba , întrunit în edin a ordinar  în data de 26 iulie 2006:
                Luând în dezbatere :

-Expunerea de motive la proiectul de hot râre privind aprobarea statului de func ii i
organigrama Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului  Alba ;

- Raportul de specialitate la proiectul de hot râre privind aprobarea statului de func ii i
organigrama Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului  Alba nr. 8018 din 20
iulie 2006 întocmit de Biroul resurse umane i gestiunea func iilor publice ;

- Referatul Colegiului Director al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia
Copilului  Alba nr. 5857/18.07.2006 ;

- Buletinele de determinare prin expertizarea locurilor de munc  din cadrul Direc iei
Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului  Alba, a locurilor de munc  din cadrul
Centrului de recuperare i Reabilitare Neuropsihiatric  Galda de Jos i a celor din cadrul Centrului
de Îngrijire i Asisten  Gârbova nr. 2594/26.11.2005, nr. 4217/21.11.2005 i nr. 3384/21.11.2005,
elaborate de Direc ia de S tate Public  a jude ului Alba ;

- zând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 – Comisia juridic , ordine
public i disciplin  .
                    Având în vedere prevederile :

- art. 7, aliniatul (4), litera “g”din Regulamentul – cadru de organizare i func ionare a
Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului  Alba, aprobat prin Hot rârea
Guvernului nr. 1434/2004;

- art.8 , literele “a” i “b” din Hot rârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea
personalului din unit ile bugetare ;

- Hot rârii Guvernului nr. 1471/2004 pentru modificarea art. 8 litera “a” din Hot rârea
Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unit ile bugetare ;

- Avizului Ministerului Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei nr. 1157/ 13.12.2004
privind completarea Regulamentului elaborat de Ministerul Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei
i Ministerul S ii nr.6366/LV1132/46226/1993 privind stabilirea locurilor de munc ,

categoriilor de personal, a m rimii concrete i a condi iilor de acordare sporurilor pentru salaria ii
care î i desf oar  activitatea în condi ii deosebit de periculoase ;

- Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munc  sub 8 ore pe zi pentru
salaria ii care lucreaz  în condi ii deosebite-v toare, grele sau periculoase ;

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. unic. Se aprob  statul de func ii i organigrama Direc iei Generale de Asisten  Social i
Protec ia Copilului  Alba-potrivit anexelor nr.1 i 2-p i integrante ale prezentei hot râri .
     Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Alba i se comunic  :

- Institu iei Prefectului – jude ul Alba ;



- Direc iei juridic i cancelariei ;
- Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului  Alba ;
- Biroului resurse umane i gestiunea func iilor publice .

                         PRE EDINTE,
                          Ion Dumitrel

                                                                 CONTRASEMNEAZ ,
                                                                 SECRETAR GENERAL
                                                                      Mariana Hurbean
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