
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind aprobarea Planului de ocupare a func iilor publice pe anul 2007 pentru aparatul de

specialitate al Consiliului jude ean Alba i serviciile publice de sub autoritatea Consiliului jude ean
Alba

Consiliul Jude ean Alba întrunit în edin  ordinar  în data de 30 noiembrie 2006;
 Luând în dezbatere:

-  Proiectul de hot râre privind aprobarea Planului de ocupare a func iilor publice pe anul
2007 pentru aparatul de specialitate al Consiliului jude ean Alba i serviciile publice de sub
autoritatea Consiliului jude ean Alba, înregistrat sub nr. 247 din 17 noiembrie 2006, ini iat de
domnul Ion Dumitrel, pre edinte al Consiliului jude ean Alba;

-  Expunerea  de motive la proiectul de hot râre privind aprobarea Planului de ocupare a
func iilor publice pe anul 2007 pentru aparatul de specialitate al Consiliului jude ean Alba i
serviciile publice de sub autoritatea Consiliului jude ean Alba;

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane i gestiunea func iilor publice
nr.15480 din 17.11.2006 la proiectul de hot râre privind aprobarea Planului de ocupare a func iilor
publice pe anul 2007 pentru aparatul de specialitate al Consiliului jude ean Alba i serviciile publice
de sub autoritatea Consiliului jude ean Alba.

- Adresa Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici nr.1066110 din 23.10.2006 prin
care avizeaz  favorabil Planul de ocupare a func iilor publice pe anul 2007.
 V zând:

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – Comisia juridic , ordine public i
disciplin ;

Având în vedere prevederile:
-  art.21 din Legea nr.188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, cu modific rile i

complet rile ulterioare;
-  Ordinul pre edintelui Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici nr.7660 din 4

august 2006 privind aprobarea Instruc iunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a func iilor
publice.

În temeiul art.109 i art.1207 lit.”c” din Legea administra iei publice locale nr.215/2001, cu
modific rile i complet rile ulterioare, adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.unic. Se aprob  Planul de ocupare a func iilor publice pe anul 2007 pentru aparatul de
specialitate al Consiliului jude ean Alba, Direc ia general  de asisten  social i protec ia copilului
Alba; Direc ia public  comunitar  de eviden a persoanelor Alba i Direc ia pentru protec ia
plantelor Alba, potrivit anexelor 1- 4 – 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 iilor aparatului de specialitate ale Consiliului jude ean Alba;
- Direc iei generale de asisten  social i protec ia copilului Alba;
- Direc iei publice comunitar  de eviden a persoanelor Alba;



-    Direc iei pentru protec ia plantelor Alba;
-    Biroului resurse umane i gestiunea func iilor publice:

                                 PRE EDINTE,
                                  Ion Dumitrel

      CONTRASEMNEAZ ,
                                                                                    SECRETARUL JUDE ULUI
                                                                                            Mariana Hurbean
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