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JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
 

 HOTĂRÂRE 
privind   infiinţarea Direcţiei publice comunitare de evidenţă  a persoanelor Alba, aprobarea 

numărului de personal, a statului de funcţii, organigramei şi a regulamentului de organizare şi 
funcţionare 

 
 
      Consiliul judeţean Alba, întrunit în sedinţa extraordinară din data de 24 februarie 2005; 
      Luând în dezbatere : 

-   proiectul de hotărâre privind   infiinţarea Direcţiei publice comunitare de evidenţă  a 
persoanelor Alba, aprobarea numărului de personal, a statului de funcţii, organigramei şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare; 

-    raportul comun al Direcţiei dezvoltare bugete şi al Biroului resurse umane şi gestiunea 
funcţiilor publice nr. 1190/2005 privind înfiinţarea Direcţiei publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor Alba, prin reorganizarea Compartimentului de stare civilă din cadrul aparatului 
propriu al Consiliului judeţean Alba şi a Biroului de evidenţa a populaţiei din cadrul  Serviciului 
de evidenţă informatizată a persoanei al judeţului Alba, aprobarea numărului de personal, a 
statului de funcţii, organigramei şi regulamentului de organizare şi funcţionare; 
      Văzând : 

- avizul nr. 201225/2005 al Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor pentru 
organigrama, statul de funcţii şi  regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei publice 
comunitare de evidenţă  a persoanelor Alba; 

- avizul nr.54 din 15.02.2005 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
- adresa nr. 197816 /2005 a Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor care 

cuprinde tabelele cu poliţişti şi personalul contractual din Serviciul de evidenţa 
informatizată a persoanei al judeţului Alba, care se detaşează, respectiv se transferă la 
Serviciile publice comunitare de evidenţa persoanelor; 

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

Având în vedere prevederile: 
- Ordonanţei Guvernului nr. 84 / 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare de evidenţa persoanelor , aprobată cu modificari si 
completari prin Legea nr. 372 / 2002, cu modificarile şi completările ulterioare;   

- Hotărârii Guvernului nr. 2104 / 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de 
dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, 
financiare şi materiale; 

- Art.90 din Legea nr. 188 /1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

 
Ţinând cont de prevederile: 
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 92/2004 privind reglementarea 

drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005; 
- Ordonanţa Guvernului României, nr. 9 / 2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda 

în anul 2005 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 – (1) lit. „h”şi „m” din Legea administraţiei publice locale nr.215 / 2001 cu 

modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr.215 / 2001 cu modificările şi 
completările ulterioare, adoptă prezenta : 
 

HOTĂRÂRE 
 

      Art.1  Începând cu data de 1 martie 2005 se înfiinţează Direcţia publică comunitară de 
evidenţă a persoanelor Alba, instituţie publică, de interes judeţean, cu personalitate juridică, 
în subordinea Consiliului judeţean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, strada Iuliu 
Maniu, nr. 14, judeţul Alba, prin reorganizarea Compartimentului de stare civilă din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului judeţean Alba şi a Biroului de evidenţa a populaţiei din 
cadrul Serviciului de evidenţă informatizată a persoanei al judeţului Alba. 
     Art.2  Se aproba  numărul de personal, statul de funcţii, organigrama şi regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanelor Alba, 
conform anexelor nr.1, 2 şi 3 – parte integrantă a prezentei hotărâri.  
    Art.3. (1). Poliţistii şi personalul contractual prevăzuţi în adresa nr. 197816 /2005 a 
Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, se detaşează şi respectiv se transferă în 
interesul serviciului în condiţiile legii la Direcţia publică comunitară de evidenţa persoanelor 
Alba, pe funcţiile publice prevăzute de art. 7 alin.1 din  Hotărârea Guvernului României  nr. 
2104 / 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de 
funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea 
patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, începînd cu 
1.03.2005; 

                    (2). Funcţionarii publici din cadrul Compartimentului de stare civilă al Consiliului 
judeţean Alba se transferă la Direcţia publică comunitară de evidenţa persoanelor Alba, începând 
cu 1.03.2005; 

Art.4. Preşedintele Consiliului judeţean Alba se împuterniceşte să numească directorul 
interimar până la ocuparea acestui post, în condiţiile legii. 
  
           Prezenta hotătâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică : 
- Prefecturii judeţului Alba; 
- Instituţiilor interesate; 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba. 
 
 
                  PREŞEDINTE , 
                ION DUMITREL                                              

  Contrasemnează 
                                                                                      SECRETAR GENERAL, 
                                                                                       MARIANA HURBEAN 
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