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CONSILIUL JUDE�EAN 
 

HOT�RÂRE 
privind modificarea organigramei �i statului de func�ii al Direc�iei Generale de Asisten�� Social� �i 

Protec�ia Copilului Alba precum �i a Hot�rârii Consiliului jude�ean Alba nr.141/2006 
 
 Consiliul jude�ean Alba, întrunit în �edin�� ordinar� în data de 24 octombrie 2007: 
 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive �i proiectul de hot�râre privind modificarea organigramei �i statului 
de func�ii al Direc�iei Generale de Asisten�� Social� �i Protec�ia Copilului Alba precum �i a 
Hot�rârii Consiliului jude�ean Alba nr.141/2006; 

- Referatele Colegiului Director al Direc�iei Generale de Asisten�� Social� �i Protec�ia 
Copilului Alba nr.9736 din 15.10.2007 �i nr.9737 din 15.10.2007 prin care solicit� înfiin�area unor 
compartimente în aparatul direc�iei �i acordarea unor sporuri la salariul de baz� �i a concediului 
suplimentar unor categorii de personal; 

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane �i gestiunea func�iilor publice 
nr.12733/17.10.2007 la proiectul de hot�râre privind modificarea organigramei �i statului de func�ii 
al Direc�iei Generale de Asisten�� Social� �i Protec�ia Copilului Alba precum �i a Hot�rârii 
Consiliului jude�ean Alba nr.141/2006. 
 Având în vedere prevederile: 
 - Ordonan�ei de Urgen�� nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi�ie public�, a 
contractelor de concesiune de lucr�ri publice �i a contractelor de concesiune de servicii, modificat� 
�i completat� prin Ordonan�a de Urgen�� nr.94/20074; 
 - Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale pentru Protec�ia Drepturilor Copilului 
nr.54/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind procedura adop�iei interne; 
 - Hot�rârea Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unit��ile 
bugetare, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
 - Hot�rârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihn� �i alte concedii ale 
salaria�ilor din administra�ia public�, din regiile autonome cu specific deosebit �i din unit��ile 
bugetare; 
 - Art. 91-(2), litera „c” din Legea administra�iei publice locale nr.215/2001, republicat�. 

�V�zând: 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3- Comisia juridic�, ordine public� �i 

disciplin�; 
 
 În temeiul art.97-(1) �i art.115-(1), litera „c” din Legea administra�iei publice locale 
nr.215/2001, republicat�, adopt� prezenta  
 

HOT�RÂRE 
 
 Art.1. Se aprob� organigrama �i statul de func�ii al Direc�iei Generale de Asisten�� Social� 
�i Protec�ia Copilului Alba potrivit anexelor 1 �i 2 – p�r�i integrante ale prezentei hot�râri. 
 Art.2. Se acord� sporul la salarul de baz� personalului care lucreaz� în condi�ii 
periculoase, dup� cum urmeaz�:  

• Personalul din Centrele de Îngrijire �i Asisten��  
   - muncitor calificat (buc�tar), sp�l�toreas� �i lenjereas�         10% 
• Personalul Centrului de Recuperare �i Reabilitare Neuropsihiatric� Galda de Jos  

      - muncitor calificat (buc�tar), sp�l�toreas� �i lenjereas�          15% 
      - magaziner                                                                                25% 

 



 Art.3. Articolul 3 din Hot�rârea Consiliului jude�ean Alba nr.141 din 26 iulie 2006 se 
completeaz� �i va avea urm�torul cuprins: 
 „ Art.3. Se aprob� 4 zile concediu de odihn� suplimentar persoanelor încadrate în 
posturile de medici, asisten�i medicali, infirmieri, asisten�i sociali, psihologi �i frizeri la Centrul de 
Recuperare �i Reabilitare Neuropsihiatric� Galda de Jos.” 
 Art.4. Hot�rârea Consiliului jude�ean Alba nr. 141 din 26 iulie 2006 se modific� �i se 
completeaz� în mod corespunz�tor. 
 
 Prezenta hot�râre se public� în Monitorul Oficial al jude�ului Alba �i se comunic�: 

- Institu�iei Prefectului – jude�ul Alba; 
- Direc�iei juridice �i cancelarie; 
- Direc�iei Generale de Asisten�� Social� �i Protec�ia Copilului Alba; 
- Biroului resurse umane �i gestiunea func�iilor publice. 
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