
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOTARARE
privind modificarea statului de functii al Directiei pentru protectia plantelor Alba

Consiliul Judetean Alba intrunit in sedinta ordinara in data de 26 octombrie 2006;
 Luand in dezbatere:

- expunerea  de motive la proiectul de hotarare privind modificarea statului de functii al
Direc iei pentru protectia plantelor Alba;

- proiectul de hotarare privind modificarea statului de functii al Directiei pentru protectia
plantelor Alba;

- raportul de specialitate al Biroului resurse umane si gestiunea functiilor publice nr.11821
din 12.10.2006 la proiectul de hotarare privind modificarea statului de functii al Directiei pentru
protectia plantelor Alba.

Vazand:
- avizul favorabil al Comisiei nr.3 – Comisia juridica, ordine publica si disciplina;
Avand in vedere prevederile:
- art.7 –(1) din Ordonanta nr.3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2006

personalului bugetar salarizat potrivit Ordonan ei de urgenta a Guvernului nr.24/2000 privind
sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si
personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de
stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa
functii de demnitate publica;

- art.104 alin.1 litera „a” si alin.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, cu modificarile si
completarile ulterioare, adopta prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se  modifica Statul de functii al Directiei pentru protectia plantelor Alba in sensul c
pozitia 33 va avea urmatorul cuprins: „33  referent gr.IA – SSD”.

Art.2. Biroul resurse umane si gestiunea functiilor publice si Directia pentru protectia
plantelor Alba vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Judetului Alba si se  comunica:
- Institutiei Prefectului – judetul Alba;
- Directiei pentru protectia plantelor Alba;
- Directiei juridica si cancelarie;
- Biroului resurse umane si gestiunea functiilor publice:
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