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HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba  nr. 48/2006 privind aprobarea sporurilor la 
salariul de bază şi a concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Alba  
 
 
  Consiliul judeţean Alba , întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 iunie 2007; 
          Luând în dezbatere :  

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii 
Consiliului judeţean Alba  nr. 48/2006 privind aprobarea sporurilor la salariul de bază şi a 
concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului  Alba ; 

- referatul Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului  Alba, nr. 3750 din 8 mai 2007 referitor la propunerea de completare a Hotărârii 
Consiliului judeţean Alba  nr. 48/2006 privind aprobarea sporurilor la salariul de bază şi a 
concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului  Alba, întocmit în baza buletinului de determinare prin expertizarea locurilor de 
muncă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Alba, elaborat de 
Direcţia de Sănătate Publică Alba cu nr. 2594/26.11.2005; 

- raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiune funcţiilor publice 
nr.5619 din 01 iunie 2007 la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului judeţean 
Alba  nr. 48/2006 privind aprobarea sporurilor la salariul de bază şi a concediului de odihnă 
suplimentar personalului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  
Alba. 

Văzând avizele favorabile a Comisiei de specialitate nr.1 – economică şi administrarea 
domeniului public şi privat şi a Comisiei de specialitate nr.3 - - juridică, ordine publică şi disciplină 

Având în vedere prevederile art.8 , literele “a” şi “b” din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 
cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare 

În temeiul art. 97 şi art.115-(1), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată,  adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE 
 
Art.1. Se completează anexa la Hotărârea nr. 48 din 30 martie 2006 privind aprobarea 

sporurilor la salariul de bază şi a concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Alba, în sensul că se adaugă litera 
„f”, cu următorul conţinut:  

„f Personalul încadrat în locuinţele protejate pentru persoane adulte 
cu handicap şi personalul care lucrează în casele de tip familial pentru 
 copii cu dizabilităţi 

      -persoane care lucrează în locuinţele protejate pentru persoane adulte  

cu handicap                                                                                                              15% 

      - persoane care lucrează în locuinţele protejate pentru persoane adulte cu  

        handicap neuropsihic                                                                                               50% 

     -personalul care lucrează în casele de tip familial pentru copii 

      cu dizabilităţi                                                                                                             15%” 



Art.2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Alba va duce la 
îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

  

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alb, se înaintează şi se 
comunică: 

 -Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ; 
 -Direcţiei juridică şi cancelarie; 
        -Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Alba; 
 -Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice. 

    

 

 

        PREŞEDINTE, 

    Ion Dumitrel 

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                               Mariana Hurbean 

 

 

Alba Iulia, 28.06. 2007 

Nr.95 

 


	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	HOTĂRÂRE
	HOTĂRÂRE


