
ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARARE
privind modificarea statului de functii si organigrama Scolii Populare de Arte si Meserii Alba Iulia

Consiliul judetean Alba, intrunit in sedinta ordinara in data de 31 august 2006;
Luand in dezbatere:
- Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind modificarea statului de functii si

organigrama Scolii Populare de Arte si Meserii Alba Iulia;
-  Proiectul de hotarare nr.184 din 21.08.2006 cu privire la modificarea statului de functii si

organigrama Scolii Populare de Arte si Meserii Alba Iulia;
-  Raportul de specialitate al Biroului resurse umane si gestiunea functiei publice nr. 9346 din

21.08.2006 la proiectul de hotarare privind modificarea statului de functii si organigrama Scolii
Populare de Arte si Meserii Alba Iulia;

- Adresa Scolii Populare de Arte si Meserii Alba Iulia  nr. 108 / 17.08.2006 prin care propune
modificarea statului de functii si organigrama;

Vazand:
-  Avizul favorabil al Comisiei nr.3 – Comisia juridica, ordine publica si disciplina;
Avand in vedere prevederile articolului 104 (2), litera „c” din Legea administratiei publice

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

completata prin Legea nr. 286/2006, adopta prezenta

HOTARARE

Art.1. Se aproba statul de functii si organigrama Scolii Populare de Arte si Meserii Alba
Iulia – potrivit anexelor nr.1 si nr.2 – parti integrante a prezentei hotarari.

Art.2.  Anexele nr.16 a si 16 b  la Hotararea Consiliului judetean Alba nr. 275 din 22
decembrie 2006 privind stabilirea bugetului general al judetului Alba, aprobarea bugetului propriu
al judetului Alba si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor si serviciilor publice
de interes judetean finantate pentru subventii si din venituri proprii pe anul 2006, se abroga.

 Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Judetului Alba, se inainteaza si se
comunica:

- Institutiei  Prefectului – judetul Alba;
- Scolii Populare de Arte si Meserii Alba Iulia;
- Directiei juridica si cancelarie;
- Biroul resurse umane.
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