
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de 

specialitate al Consiliului judeţean Alba 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 noiembrie 2007,  
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive şi proiectul  hotărâre privind completarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba;  
- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice nr.14029 

din        13. 11.2007; 
 Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – juridică, ordine publică şi 
disciplină. 

Având în vedere:  
- prevederile Legii nr.144/21.02.2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate; 
- art. 91– (2), litera „c” din Legea administraţiei publice nr.215/2001, republicată. 

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

HOTĂRÂRE 
 
 Art.I  Regulamentul  de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 
Consiliului judeţean Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.90 din 30.05.2007, se 
completează după cum urmează: 

  1. La art.15 se introduce un nou alineat, lit.”f” cu următorul conţinut: 

 „Art.15 

        f) persoana desemnată pentru primirea declaraţiilor de avere şi de interese de la 
consilierii judeţeni exercită atribuţiile prevăzute în art.10 din Legea nr.144/2007” 

 2. La art.54 se introduce un nou alineat, lit.”ţ” cu următorul conţinut: 

 „ Art.54 

         ţ) persoana desemnată pentru primirea declaraţilor de avere şi de interese de la 
personalul de conducere şi funcţionarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean 
Alba exercită atribuţiile prevăzute la art.10 din Legea nr.144/2007” 

  
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei juridică şi cancelarie; 
- Direcţiei relaţii publice şi informatică; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice; 

 
          PREŞEDINTE 
           Ion Dumitrel 
                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                                              Hurbean Mariana                                                                                                                                
Alba Iulia, 28.11.2007 
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