
ROMÂNIA 
JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN              
                                                       

 
 HOT�RÂRE 

privind constatarea suspend�rii de drept a raportului de serviciu al doamnei Pu�ca� Nicoleta 
Claudia, director executiv al Direc�iei Publice Comunitare  de Eviden�a a Persoanelor Alba 

 
 Consiliul jude�ean Alba, întrunit în �edin�� extraordinar� în data de 3 octombrie 2007; 
 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hot�râre privind constatarea suspend�rii de drept a 
raportului de serviciu al doamnei Pu�ca� Nicoleta Claudia, director executiv al Direc�iei 
Publice Comunitare  de Eviden�� a Persoanelor Alba; 

- Raportul de specialitate comun nr. 11.992 /2007 al Direc�iei juridic� �i cancelarie �i a 
Biroului de resurse umane �i gestiunea func�iei publice ; 

- Adresa nr. 55/ P /2007 a Direc�iei Na�ionale Anticorup�ie – Serviciul Teritorial Alba 
Iulia; 

- Avizul Inspectoratului Na�ional pentru Eviden�a Persoanelor nr.142924 /2.10. 2007; 
 V�zând: 
 - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 – “ juridic� ,ordine public� �i disciplin�”;  

Având în vedere prevederile: 
- art. 86 –(2), art. 92 �i 94 – (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

func�ionarilor publici, republicat�; 
-  art. 91- (2) din Legea administra�iei publice locale nr. 215 /2001, republicat�; 
- Hot�rârii Guvernului României nr. 2104 /2004 pentru aprobarea Metodologiei privind 

criteriile de dimensionare a num�rului de func�ii în aparatul serviciilor publice 
comunitare de eviden�� a persoanelor, constituirea patrimoniului �i managementul 
resurselor umane, financiare �i materiale; 

În temeiul art. 94 - (2), art. 97 �i a art. 115 - (1), lit. c) din Legea administra�iei publice 
locale nr. 215 /2001, republicat�, adopt� urm�toarea 
 

HOT�RÂRE: 
 

 Art. 1. Se constat� suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Pu�ca� Nicoleta 
Claudia, director executiv al Direc�iei Publice Comunitare  de Eviden�� a Persoanelor Alba, ca 
urmare a trimiterii în judecat� pentru s�vâr�irea infrac�iunilor de abuz în serviciu contra intereselor 
publice �i instigare la infrac�iunea de fals intelectual. 
 Art. 2. Se nume�te domnul Duncea Marcel Traian, �ef Birou eviden�a a persoanelor, în 
cadrul Direc�iei Publice Comunitare  de Eviden�� a Persoanelor Alba,  pentru a exercita cu caracter 
temporar func�ia de director executiv al Direc�iei Publice Comunitare de Eviden�� a  Persoanelor 
Alba. 
 Art. 3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hot�râri revine Direc�iei Publice Comunitare  de 
Eviden�� a Persoanelor Alba �i Biroului de resurse umane �i gestiunea func�iei publice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului jude�ean Alba ; 

 
Prezenta hot�râre se public� în Monitorul Oficial al jude�ului Alba �i se comunic�: 
- Institu�iei Prefectului – jude�ul Alba; 
- Agen�iei Na�ionale a Func�ionarilor Publici; 
- Inspectoratului Na�ional pentru Eviden�a Persoanelor; 
- Direc�iei Publice Comunitare de Eviden�� a Persoanelor Alba; 
- Domnei Pu�ca� Nicoleta Claudia ; 



- Domnului Duncea Marcel Traian; 
- Direc�iei juridic� �i cancelarie �i Biroului de resurse umane �i gestiunea func�iei publice 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului jude�ean Alba. 
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