
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
       privind aprobarea statului de func ii ale colilor speciale, pe anul colar 2006-2007,

finan ate din bugetul Consiliul jude ean Alba

Consiliul jude ean Alba, întrunit în edin  ordinar  în data de 28 septembrie 2006;
Luând în dezbatere:
- Expunerea de motive la proiectul de hot râre privind aprobarea statului de func ii pentru

colile speciale, pe anul colar 2006-2007, finan ate din bugetul Consiliul jude ean Alba;
- Proiectul de hot râre privind aprobarea statului de func ii ale colilor speciale, pe anul

colar 2006-2007, finan ate din bugetul Consiliul jude ean Alba;
             - Raportul de specialitate al Biroului resurse umane i gestiunea func iilor publice nr.10616
din 15.09.2006 cu privire la aprobarea statului de func ii pentru colile speciale, pe anul colar 2006-
2007, finan ate din bugetul Consiliul jude ean Alba;
             V zând:
 - Avizul favorabil al Comisiei nr.3 –  Comisia juridic , ordine public i disciplin ;

Având în vedere prevederile:
- Cap. II lit. „D” din anexa nr.3 la Hot rârea Guvernului nr. 1251/2005 privind

unele m suri de îmbun ire a activit ii de înv are, instruire, compensare,
recuperare i protec ie special  a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerin e educative
speciale din cadrul sistemului de înv mânt special i special integrat;

- Art.104 alin. (1)  litera ”a” i alin. (2) litera „c” din Legea nr. 215/2001 a
administra iei publice locale, cu modific rile i complet rile ulterioare.

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

HOT RÂRE

Art. unic Se aprob  statele de func ii pentru colile speciale, pe anul colar 2006-2007,
finan ate din bugetul Consiliul jude ean Alba – potrivit anexelor 1,2 i 3 – 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 juridice i cancelarie;
- Biroului resurse umane i gestiunea func iilor publice;
- colii speciale Alba Iulia;
- Centrului colar de recuperare Abrud;
- colii speciale Sîncrai.

PRE EDINTE,
Ion Dumitrel

                                                                                                        CONTRASEMNEAZ
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Mariana Hurbean

Alba Iulia, 28.09.2006
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