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HOT�RÂRE 
privind înfiin�area  Direc�iei jude�ene de dezinsec�ie �i ecologizare mediu Alba, aprobarea 
Organigramei, a Statului de func�ii �i a Regulamentului de organizare �i func�ionare, prin 

reorganizarea Direc�iei pentru protec�ia plantelor Alba 
 

Consiliul jude�ean Alba întrunit în �edint�  extraordinar� la data de 31 ianuarie 2007; 
 Luând în dezbatere: 
 -Expunerea de motive la proiectul de hot�râre privind înfiin�area  Direc�iei jude�ene de 
dezinsec�ie �i ecologizare mediu Alba, aprobarea Organigramei, a Statului de func�ii �i a 
Regulamentului de organizare �i func�ionare, prin reorganizarea Direc�iei pentru protec�ia plantelor 
Alba; 

-Raportul de specialitate comun al Direc�iei dezvoltare �i bugete, Direc�iei juridic� �i 
cancelarie �i  Biroului resurse umane nr.897/23.01.2007; 

V�zând: 
-avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 - Comisia juridic�, ordine public� �i 

disciplin�; 
-Avizul Agen�iei Na�ionale a Func�ionarilor Publici nr.1004342/2007; 

 Având în vedere prevederile: 
           - art.78 alin.(6) din Legea nr.188/1999 privind Statutul func�ionarilor publici, republicat�, cu 
modific�rile si complet�rile ulterioare; 

-art.104 alin.(1) lit.”a” �i „d” , alin.(2) lit.”b”�i „c” �i  alin.(5) lit.”a”  pct.9 din Legea 
administra�iei publice locale nr.215/2001, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare;  

  -O.U.G. nr.195/2005 privind protec�ia mediului, cu modific�rile si complet�rile ulterioare; 
 În temeiul art.109 alin.(1) �i 1207 din Legea administra�iei publice locale nr.215/2001, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare aduse de Legea nr.286/2006, adopt� prezenta 
 

HOT�RÂRE: 
 

 Art.1. Se aprob� înfiin�area Direc�iei jude�ene de dezinsec�ie �i ecologizare mediu Alba 
începând cu data de 1 februarie 2007,  ca serviciu public de interes jude�ean cu personalitate 
juridic�, având sediul în municipiul Alba Iulia, str.Alexandru Ioan Cuza, nr.4, în subordinea 
Consiliului jude�ean Alba, prin reorganizarea Direc�iei pentru protec�ia plantelor Alba. 
 Art.2. Personalul Direc�iei pentru protec�ia plantelor Alba se preia de c�tre  Direc�ia 
jude�eana de dezinsec�ie �i ecologizare mediu Alba, în conditiile legii. 
 Art.3. Patrimoniul compus din totalitatea bunurilor mobile �i imobile aflate în administrarea 
Direc�iei pentru protec�ia plantelor Alba se va prelua de c�tre Consiliul jude�ean Alba pe baza 
inventarului încheiat la data de 31 decembrie 2006 �i se va transmite în administrarea Direc�iei 
jude�eane de dezinsec�ie �i ecologizare mediu Alba, prin protocol de predare-primire, în termen de 
15 zile de la data adopt�rii prezentei. 
 Art.4. Bunurile aflate în proprietatea privat� precum �i drepturile �i obliga�iile patrimoniale 
ale Direc�iei pentru protec�ia plantelor Alba se vor prelua de c�tre Direc�ia jude�ean� de dezinsec�ie 
�i ecologizare mediu Alba, prin protocol de predare-primire, în termen de 15 zile de la data 
adopt�rii prezentei. 

Art.5. Se aprob� Organigrama, Statul de func�ii �i Regulamentul de organizare �i 
func�ionare a Direc�iei jude�ene de dezinsec�ie �i ecologizare mediu Alba, conform anexelor nr.1-3,  
p�r�i integrante ale prezentei hot�râri. 



Art.6. Finan�area activit��ii Direc�iei jude�ene de dezinsec�ie �i ecologizare mediu Alba se 
asigur� din  venituri proprii �i subven�ii de la bugetul propriu al jude�ului Alba. 

Art.7. Domnul Galatîr Dan, director executiv- consilier, clasa I, gradul profesional superior, 
trapta 1 la Directia pentru protectia plantelor Aba se transfera in interesul serviciului la Directia 
judeteana de dezinsectie si ecologizare mediu Alba in functia publica de director executiv  - 
consilier, clasa I, gradul profesional superior, treapta 1. 

Art.8. Direc�ia dezvoltare �i bugete, Direc�ia tehnic� �i Direc�ia jude�ean� de dezinsec�ie �i 
ecologizare mediu Alba vor duce la îndeplinire prezenta hot�râre. 

Art.9. Hot�rârea Consiliului jude�ean Alba nr.15/2000 privind înfiin�area Direc�iei pentru 
protec�ia plantelor Alba se abrog�. 

 
           Prezenta hot�râre se public� în Monitorul Oficial al jude�ului Alba, se înainteaz� �i  
se comunic�: 
 - Institu�iei Prefectului -jude�ul Alba; 
 - Direc�iei pentru protec�ia plantelor Alba; 
 - Direc�iei dezvoltare �i bugete; 
            - Direc�ia tehnic�; 

 - Direc�iei juridic� �i cancelarie; 
 - Biroului resurse umane. 
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