
ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTARARE 

privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie  
şi Ecologizare Mediu Alba 

 
 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 iunie 2007; 
 Luând în dezbatere: 

-  expunerea  de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al 
Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba; 

- raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice nr. 7227 
din 15.06.2007 la proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Judeţene 
de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba. 

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

Având în vedere prevederile: 
- Ordonanţei 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 personalului 
salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de   stabilire a 
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a îndemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de 
demnitate publică; 

- art.91 alin.2 litera „c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată 
În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1) litera „c” din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi 
Ecologizare Mediu Alba, conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art.2. Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.26/2007 se abrogă. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se  comunică: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba; 
- Direcţiei juridică şi cancelarie; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice: 

 
                                 PREŞEDINTE,                                                     
                                  Ion Dumitrel           
                                                                                                     
 
                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                            Mariana Hurbean 

 
 
 
 
Alba Iulia, 28.06.2007 
Nr.94 
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