
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2008 pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului judeţean Alba şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului judeţean 
Alba 

 
 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinta ordinară în data de 28  noiembrie 2007; 
 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a 
functiilor publice pe anul 2008 pentru aparatul de specialitate al Consiliului judetean Alba si 
serviciile publice de sub autoritatea Consiliului judetean Alba; 

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane si gestiunea functiilor publice nr.13333 
din 29.10.2007 la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe 
anul 2008 pentru aparatul de specialitate al Consiliului judetean Alba si serviciile publice de sub 
autoritatea Consiliului judetean Alba; 

- Adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.1040797 din 19.10.2007 prin care 
avizeaza favorabil Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2008. 
 Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – juridică, ordine publică şi 
disciplină. 
 Avand in vedere prevederile : 

- Art.21 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata; 
- Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.7660/2006 privind 

aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice. 
 In temeiul art. 97-(1) si art.115-(1), litera “c” din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, adopta prezenta  
 
 

HOTĂRÂRE 
 

 Art.unic. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2008 pentru aparatul de 
specialitate al Consiliului judeţean Alba, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba, Direcţia publică comunitară de evidenţă a persoanelor Alba şi Direcţia de 
dezinsecţie şi ecologizare mediu Alba, potrivit anexelor 1- 4, părţi integrante ale prezentei hotărâri. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 
- Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanelor Alba; 
- Direcţiei de dezinsecţie şi ecologizare mediu Alba 
- Direcţei juridice şi cancelarie; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice. 
 

        PREŞEDINTE 
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