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JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea şi completarea statelor  de funcţii şi organigramelor aparatului de specialitate al 

Consiliului judeţean Alba, Teatrului de păpuşi „PRICHINDEL”,  
Bibliotecii judeţene „Lucian Blaga” Alba şi Centrului judeţean pentru  

conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Alba 
 

 Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 februarie 2007; 
 Luând în dezbatere: 

- Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea statelor  de funcţii şi 
organigramelor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba, Teatrului de păpuşi 
„PRICHINDEL”, Bibliotecii judeţene „Lucian Blaga” Alba şi Centrului judeţean pentru 
conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Alba, înregistrat sub nr.35 din 19 februarie 2007, 
iniţiat de domnul Ion Dumitrel, preşedinte al Consiliului judeţean Alba ; 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea statelor 
de funcţii şi organigramelor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba, Teatrului de 
păpuşi „PRICHINDEL”, Bibliotecii judeţene „Lucian Blaga” Alba şi Centrului judeţean pentru 
conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Alba; 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei relaţii publice şi informatică şi Biroului resurse 
umane şi gestiunea funcţiilor publice nr.1990 din 16.02.2007; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – Comisia juridică, ordine publică şi 
disciplină; 

Având în vedere prevederile: 
- din nota de la anexa V/2 a la Ordonanţa Guvernului nr.10/2007 privind creşterile salariale 

ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul 
contractual din sectorul bugetar şi personalul salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Legea 
nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor 
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică; 

- art. 104-(2), litera „c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 cu modificările 
şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 109 şi art.1207  litera „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  
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Art. 1 Se aprobă statul de funcţii şi organigrama aparatului de specialitate al Consiliului 

judeţean Alba, modificate şi completate potrivit anexelor nr.1 şi 2 - părţi integrante ale prezentei 
hotărâri. 

Art. 2 Se aprobă statul de funcţii şi organigrama Bibliotecii judeţene „Lucian Blaga” Alba, 
modificate şi completate potrivit anexelor nr.3 şi 4 - părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 3 Se aprobă statul de funcţii şi organigrama Teatrului de păpuşi „PRICHINDEL”, 
modificate şi completate potrivit anexelor nr.5 şi 6 - părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 4 Se aprobă statul de funcţii al Centrului judeţean pentru conservarea şi promovare a 
culturii tradiţionale Alba, modificat şi completat conform anexei nr.7 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 5 Anexele nr.7a, 7b, 13a, 13b, 14a, 28a şi 28b la Hotărârea Consiliului judeţean Alba 
nr.10 din 11 ianuarie 2007 privind stabilirea bugetului general al judeţului Alba, aprobarea 



bugetului propriu al judeţului Alba şi aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor 
şi serviciilor publice de interes judeţean finanţate din subvenţii şi din venituri proprii pe anul 
2007, se abrogă. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: 
- Instituţiei prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei juridică şi cancelarie; 
- Bibliotecii judeţene „Lucian Blaga” Alba; 
- Teatrului de păpuşi „PRICHINDEL”; 
- Centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Alba; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice. 

 
 
  PREŞEDINTE, 
   Ion Dumitrel  
             CONTRASEMNEAZĂ, 
       SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                             Mariana Hurbean 
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