
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOTARARE
privind modificarea si completarea statului de functii, a organigramei si a regulamentului de

organizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului judetean Alba

Consiliul judetean Alba, intrunit in sedinta ordinara in data de 26.10.2006;
Luand in dezbatere:
- Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea  statului de functii,
a organigramei si a regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al
Consiliului judetean Alba;
- Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea  statului de functii, a organigramei si a
regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului judetean Alba;
- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane si gestiunea functiei publice nr. 11506 din
09.10.2006 la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea statului de functii, a
organigramei si a regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al
Consiliului judetean Alba;
- Avizul Agentiei Na ionale a Functionarilor Publici nr.1061091/25.08.2006 pentru functiile publice
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judetean Alba;

zand:
 - avizul favorabil al Comisiei nr.3 – Comisia juridica, ordine publica i disciplina;
Avand in vedere prevederile:
- Hotararii Guvernului nr.901/2005 privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului achizitiilor
publice, precum si a planului de actiune pentru implementarea acesteia in perioada 2005-2007;
- Ordonantei de urgenta privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, nr. 34 din 19 aprilie 2006;
- Art. 90, 913 si 914 din Legea nr.188/1999, privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Art. 46 din Ordonanta Guvernului nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor
drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006;
- Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 968/2006 privind aprobarea
Regulamentului – cadru pentru organizarea examenului de promovare in clasa a functionarilor
publici cu nivel de studii inferior, care absolva o forma de învatamant superior de lunga sau de scurta
durata;
- Art. 104, alin.1, lit. „a” si alin.2 lit.”c” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 cu
modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul art.109 si art.1207 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 cu
modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aproba statul de functii, organigrama si regulamentul de organizare si functionare
al aparatului de specialitate al Consiliului judetean Alba – potrivit anexelor nr.1-3 – parti integrante
ale prezentei hotarari.

Art.2.  Anexele nr.1-3 la Hotararea Consiliului judetean Alba nr.128 din 29.06.2006 privind
aprobarea statului de functii, a organigramei si a regulamentului de organizare si functionare al
aparatului de specialitate al Consiliului judetean Alba se abroga.



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

- Institutiei  Prefectului – judetul Alba;
- Directiilor aparatului de specialitate ale Consiliului judetean;
- Biroul resurse umane si gestiunea functiei publice.
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