
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOTARARE
    privind aprobarea statului de func ii al Direc iei pentru protec ia plantelor Alba

 Consiliul Jude ean Alba întrunit în edin  ordinar  în data de 26 iulie 2006;
 Luând în dezbatere:

- expunerea  de motive la proiectul de hot râre privind aprobarea statului de func ii al
Direc iei pentru protec ia plantelor Alba;

- raportul de specialitate al Biroului resurse umane i gestiunea func iilor publice nr.8035
din 19.07.2006 la proiectul de hot râre privind aprobarea statului de func ii al Direc iei pentru
protec ia plantelor Alba.

zând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 – Comisia juridic , ordine public i

disciplin .

Având în vedere prevederile:
-art. 34 din Ordonan a nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale i a altor

drepturi ale func ionarilor publici pe anul 2006;
- art.7 din Ordonan a nr.3/2006 privind cre terile salariale ce se vor acorda în anul 2006

personalului bugetar salarizat potrivit Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr.24/2000 privind
sistemul de stabilire a salariilor de baz  pentru personalul contractual din sectorul bugetar i
personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de
stabilire a salariilor de baz  în sectorul bugetar i a îndemniza iilor pentru persoane care ocup
func ii de demnitate public ;

- 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

HOT RÂRE

 Art.1. Se  aprob  statul de func ii al Direc iei pentru protec ia plantelor Alba - potrivit
anexei – parte integrant  a prezentei hot râri.
 Art.2. Anexa nr.21 a la Hot rârea Consiliului Jude ean Alba  nr.275 din 22 decembrie 2005
referitoare la aprobarea statului de func ii a Direc iei pentru protec ia plantelor Alba, se abrog .

 Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al Jude ului Alba i se  comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Alba;
- Direc iei pentru protec ia plantelor Alba;
- Direc iei juridic i cancelarie;
- Biroului resurse umane i gestiunea func iilor publice:

                                 PRE EDINTE,
                                  Ion Dumitrel

                                                                                                     CONTRASEMNEAZ ,
                                                                                          SECRETAR GENERAL
                                                                                              Mariana Hurbean
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