ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării reprezentanţilor Judeţului Alba
la ediţia din 2018 a Serbărilor Consulare de la Lyon, Franța

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa extraordinară în luna iunie 2018;
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării reprezentanţilor
Judeţului Alba la ediţia din 2018 a Serbărilor Consulare de la Lyon, Franța;
- raportul de specialitate nr. 11358/8 iunie 2018 al Compartimentului relaţii internaţionale şi
comunicare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- invitația adresată Consiliului Județean Alba de către Consulatul General al României la
Lyon, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 11157 din 6 iunie 2018;
- solicitarea Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba nr. 1240 din 8 iunie 2018,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 11372 din 8 iunie 2018.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. e şi alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. IV alin. 4 lit. b din O.U.G. nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare
a unor acte normative.
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă participarea la ediţia din 2018 a Serbărilor Consulare de la Lyon,
Franța, în perioada 20-26 iunie 2018, a următorilor reprezentanţi ai Judeţului Alba:
Dumitru FULEA - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba, Dan Mihai POPESCU administrator public al Județului Alba, Alexandru PAL - manager al Centrului de Cultură
„Augustin Bena” Alba, Paul Marius HAŢEGAN - şef serviciu - Serviciul administrativ, George
Daniel ŞINCA - consilier - Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Cornelia Carmen
MĂDĂRAŞ - consilier – Compartimentul relaţii internaţionale şi comunicare.
Art. 2. Se aprobă transportul, în perioada 20-26 iunie 2018, a Ansamblului Folcloric al
Judeţului Alba, pentru a participa la ediţia din 2018 a Serbărilor Consulare de la Lyon, Franța, cu
autocarul AB-22-CJA, condus de domnii Nicolae Alin DREGHICIU, referent - Serviciul
administrativ şi Daniel Nechifor DAVID, şofer - Serviciul administrativ din cadrul Consiliului
Judeţean Alba.
Art. 3. Deplasarea reprezentanţilor Judeţului Alba în Franţa se va face cu avionul şi cu
autoturismul Dacia Duster având numărul de înmatriculare AB-11-WAB, condus de domnul
Ionuţ PETRIC şi cu autoturismul Dacia Duster având numărul de înmatriculare AB-09-CKC.
Art. 4. Cheltuielile aferente participării la ediţia din 2018 a Serbărilor Consulare de la
Lyon, Franța, vor fi suportate din bugetul propriu al Judeţului Alba pentru anul 2018, în
cuantumurile stabilite prin Hotărârea nr. 133/2004 a Consiliului Judeţean Alba adoptată în
aplicarea Hotărârii Guvernului României nr. 518/1995, cu modificările şi completările
ulterioare.

Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și bugete
și Compartimentului relaţii internaţionale şi comunicare din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul
Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică:
Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, persoanelor nominalizate,
Direcției juridică şi relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, Compartimentului relaţii
internaţionale şi comunicare şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 168
Alba Iulia, 8 iunie 2018

Avizat,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării reprezentanţilor Judeţului Alba
la ediţia din 2018 a Serbărilor Consulare de la Lyon, Franța

În contextul aniversării Centenarului Marii Uniri, având în vedere importanța deosebită a
Județului Alba în istoria României și aportul său istoric la crearea statului național unitar
modern, precum și relațiile de parteneriat stabilite între Departamentul Rhône și Județul Alba,
Consulatul General al României la Lyon oferă Județului Alba calitatea de invitat de onoare al
ediției 2018 a Serbărilor Consulare de la Lyon, organizate în perioada 22-24 iunie 2018 și,
totodată, calitatea de reprezentant unic al României la această manifestare.
Serbările Consulare reprezintă un eveniment anual, organizat de către Primăria
Metropolei Lyon (al doilea oraș ca importanță al Franței), pentru celebrarea multiculturalismului
și spiritului internaționalist al metropolei. Anul acesta, va reuni delegații reprezentând 49 de
consulate de pe întreg mapamondul, într-o prezentare de anvergură a culturii, tradițiilor și
atracțiilor turistice ale fiecărui participant.
Pavilionul României - dedicat exclusiv Județului Alba - va fi astfel organizat încât să
permită promovarea patrimoniului tradițional al Județului Alba, prin prezența unor meșteri
tradiționali și recreerea unor ateliere meșteșugărești, în care se vor realiza diverse animații pentru
public și prin reconstituirea interiorului unei case tradiționale, unde vor fi expuse icoane pe sticlă
și obiecte de artizanat. Ansamblul Folcloric al Județului Alba, din cadrul Centrului de Cultură
„Augustin Bena”, va susține momente artistice în spațiul expozițional, dar și pe scena centrală,
pentru a contribui la succesul prezenței românești la ediția din acest an aniversar a Serbărilor
Consulare de la Lyon.
Ediția din acest an a Serbărilor Consulare de la Lyon vine în preambulul Sezonului
Cultural România - Franța 2019, precum și în prefața Președinției României la Consiliul Uniunii
Europene, ce va debuta la 1 Ianuarie 2019, fiind o deosebită oportunitate de promovare pentru
Județul Alba, în vederea lărgirii cooperării cu parteneri externi.
Având în vedere cele prezentate, inițiez proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării
reprezentanţilor Judeţului Alba la ediţia din 2018 a Serbărilor Consulare, eveniment organizat în
oraşul Lyon, Departamentul Rhône – Franța și finanțarea cheltuielilor aferente.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL RELAŢII INTERNAŢIONALE
ŞI COMUNICARE
NR. 11358/08.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării reprezentanţilor
Judeţului Alba la ediţia din 2018 a Serbărilor Consulare de la Lyon, Franța

În fiecare vară, începând cu anul 2001, administrația Metropolei Lyon organizează, în cel
mai cunoscut scuar din centrul orașului, un eveniment de diplomație publică intitulat Serbările
Consulare, ce reunește circa 50 de delegații ale țărilor de pe întreg globul ce au reprezentanțe
consulare la Lyon. Centrul orașului Lyon se transformă într-un sat internațional, în care publicul
poate vizita standurile participanților, pentru a descoperi elemente de artă, cultură, turism și
economie specifice fiecărei țări.
Consulatul General al României la Lyon a adresat Consiliului Județean Alba invitația de a
participa la ediția 2018 a Serbărilor Consulare, în calitate de reprezentant al României. Astfel,
prin adresa nr. 11157 din data de 6 iunie 2018, transmisă de doamna Anca OPRIȘ, Consulul
General al României la Lyon, se oferă Județului Alba oportunitatea de a participa, în calitate de
invitat de onoare, la ediția 2018 a Serbărilor Consulare de la Lyon, organizate în perioada
22-24 iunie 2018 și de a se promova, astfel, la nivel internațional.
Pe lângă marcarea aniversării a 100 de ani de la crearea satului național unitar modern,
evenimentul va contribui la promovarea patrimoniului cultural și turistic al Județului Alba.
Standul Județului Alba, cu o suprafață de circa 100 de metri pătrați, amplasat central, va
reconstitui decorului interior al unei case tradiționale românești, în care vor fi expuse icoane pe
sticlă și obiecte de artizanat. Vor fi organizate ateliere de meșteșuguri în care meșteri tradiționali
din județ vor realiza demonstrații de olărit și sculptură. Ansamblul Folcloric al Județului Alba,
din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, va susține programe artistice, atât la
standul județului, cât și pe scena centrală a manifestării. În ultima zi a sărbătorii, va fi organizată
și o paradă a manifestanților, care vor purta portul tradițional specific fiecărei țări, pe un traseu
de circa doi kilometri, în centrul orașului Lyon.
Acest eveniment de diplomație publică aduce în atenția francezilor și a turiștilor străini
arta și tradițiile fiecărei țări participante, fiind totodată, un excelent prilej de promovare turistică
și economică. Pentru Judeţul Alba, în particular, participarea la ediţia din 2018 a Serbărilor
Consulare de la Lyon va reprezenta o oportunitate de consolidare a relaţiilor sale de cooperare cu
Departamentul Rhône, precum şi un prilej de stabilire de noi contacte utile, în vederea lărgirii
cooperării cu parteneri externi.
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. b şi alin. 6 lit. a şi lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi ale art. IV alin. 4 lit. b din O.U.G. nr. 26 din 6 iunie 2012, privind unele măsuri de
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare
a unor acte normative, în cazuri temeinic justificate, la propunerea ordonatorilor principali de
credite, majorarea numărului de persoane prevăzute la alin. 1 şi alin. 2 se poate aproba de către
consiliile judeţene pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, precum şi pentru
delegaţiile alcătuite din specialişti din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice ale administraţiei
publice locale - considerăm oportună aprobarea participării, la ediţia din 2018 a Serbărilor
Consulare de la Lyon, Franța, în perioada 20-26 iunie 2018, a următorilor reprezentanţi ai
Judeţului Alba: domnul Dumitru FULEA – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba, domnul
Dan Mihai POPESCU – Administratorul Public al Județului Alba, domnul Alexandru PAL –
manager al Centrul de Cultură „Augustin Bena”, domnul Paul Marius HAŢEGAN – şef
Serviciul Administrativ, însoţiţi de domnul George Daniel ŞINCA – consilier Cabinetul

Preşedintelui şi doamna Cornelia Carmen MĂDĂRAŞ – consilier Relaţii Internaţionale şi
Comunicare, precum și finanțarea cheltuielilor aferente.
Deplasarea reprezentanţilor Judeţului Alba în Franţa se va face cu avionul, cu
autoturismul AB-11-WAB, condus de domnul Ionuţ PETRIC şi cu autoturismul AB-09-CKC.
Având în vedere solicitarea Centrului de Cultură „Augustin Bena”, nr. 1240 din 8 iunie
2018, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba sub nr. 11372 din 8 iunie 2018, de a
pune la dispoziția Ansamblului Folcloric al Judeţului Alba, care se deplasează la Lyon pentru
participarea la Serbările Consulare, a autocarului deținut de Consiliul Județean Alba, înmatriculat
cu nr. AB - 22- CJA, precum și în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.
561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006, privind armonizarea
anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a
Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 şi (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului şi de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului, propunem ca din delegația Județului Alba să
facă parte și domnii: Nicolae Alin DREGHICIU, referent – Serviciul Administrativ şi Daniel
Nechifor DAVID, şofer – Serviciul Administrativ din cadrul Consiliului Judeţean Alba, care vor
asigura conducerea autocarului.
Propunem, de asemenea, a se aproba proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Întocmit,
Cornelia Carmen MĂDĂRAŞ,
Consilier – Relaţii Internaţionale şi Comunicare

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încetarea de drept a raportului de serviciu, al domnului Sorin Valerian CHIRILĂ director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă extraordinară în luna iunie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a raportului de
serviciu, al domnului Sorin Valerian CHIRILĂ - director general al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
- raportul de specialitate nr. 11616 din 12 iunie 2018 al Biroului resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- cererea domnului Sorin Valerian CHIRILĂ nr. 6871/8 iunie 2018, înregistrată la
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 11426/11 iunie 2018
Luând în considerare prevederile :
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 157 din 28 iunie 2005 privind numirea
domnului Chirilă Sorin - Valerian în funcţia publică de director executiv al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
- Regulamentului de organizare și funcționare al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba (art. 12 alin. 3) aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 126 din 8 mai 2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și
Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a și alin. 2 lit. e, art. 104 alin. 1 lit. b și alin. 3 lit. c din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 97 lit. a, art. 98 alin. 1 lit. d, art. 98 alin. 2 și art. 106 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială și a structurii orientative de personal;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE

Art. 1. În conformitate cu prevederile art. 98 alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se
constată încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Sorin Valerian CHIRILĂ,
având funcţia publică de conducere - director general al Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Alba, pentru cazul prevăzut la art. 98 alin. 1 lit. d din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca
urmare a îndeplinirii de către funcţionarul public a condiţiilor de vârstă standard şi a
stagiului minim de cotizare pentru pensionare.
Art. 2. Se respinge ca fiind nefondată cererea formulată de domnul Sorin Valerian
CHIRILĂ, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 11426/11 iunie 2018, prin
care solicită menținerea în activitate și după vârsta de 65 de ani, fără un cumul între pensie și

salariu, întrucât cadrul legislativ actual nu permite menţinerea în activitate a funcţionarilor
publici care au îndeplinit condiţiile de vârstă standard şi stagiul minim de cotizare pentru
pensionare.
Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile şi în termenele prevăzute de
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnului Sorin Valerian CHIRILĂ, Agenției Naționale
a Funcționarilor Publici, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba,
Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei dezvoltare
şi bugete, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 169
Alba Iulia, 12 iunie 2018

AVIZAT,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a raportului de serviciu,
al domnului Sorin Valerian CHIRILĂ - director general al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba

Domnul Sorin Valerian CHIRILĂ ocupă în prezent funcția publică de conducere –
director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
În conformitate cu prevederile art. 98 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu
prevederile art. 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modificările și completările ulterioare, raportul de serviciu al domnului Sorin Valerian
CHIRILĂ încetează de drept începând cu data îndeplinirii condiţiilor de vârstă standard şi a
stagiului minim de cotizare pentru pensionare.
Art. 104 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, prevede competenţa președintelui consiliului județean
privind propunerea de numire, sancţionare, modificare şi încetare a raporturilor de serviciu sau,
după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi
serviciilor publice de interes judeţean.
Având în vedere cele prezentate mai sus se impune constatarea cazului de încetare de
drept a raportului de serviciu al domnului Sorin Valerian CHIRILĂ director general al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
Prin cererea nr. 6871 din 8 iunie 2018, domnul Sorin Valerian CHIRILĂ, a solicitat
menținerea în activitate și după vârsta de 65 de ani, fără un cumul între pensie și salariu, pentru a
putea finaliza proiectele demarate și în curs de derulare.
Solicitarea domnului director are la bază un proiect de lege care reglementează procedura
de avizare a continuării activității funcționarilor publici după perioada standard de activitate.
Deoarece Proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, ce prevede posibilitatea menținerii în funcția publică deținută,
maximum 3 ani peste vârsta standard de pesionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a raportului
de serviciu nu a fost încă adoptat, menținerea în activitate a domnului Sorin Valerian CHIRILĂ
nu este posibilă, motiv pentru care se impune respingereea acestei solicitări.
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am iniţiat,
potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, proiectul de
hotărâre, înregistrat cu nr. 169/12 iunie 2018.
.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr. 11616/12.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a raportului de serviciu,
al domnului Sorin Valerian CHIRILĂ - director general al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 157 din 28 iunie 2005, domnul Sorin
Valerian CHIRILĂ, a fost numit în funcția publică de conducere - director general al Drecției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
Cu adresa înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Alba sub nr.6871/08.06.2018, domnul Sorin Valerian CHIRILĂ, în calitate de director general, a
solicitat președintelui Consiliului Județean Alba aprobarea menținerii în activitate și după vârsta
de 65 de ani, fără un cumul între pensie și salariu. Adresa a fost înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 11426/11 iunie 2018.
Potrivit prevederilor art. 12 alin. 3 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare
al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin HG nr.797/2017,
„directorul executiv/general şi directorii executivi adjuncţi/generali adjuncţi au calitatea de
funcţionar public sau, după caz, de personal contractual”.
Conform Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 126/8 mai 2018 privind aprobarea
organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, directorul general al direcției are
calitatea de funcționar public.
Art. 98 alin. 1 lit. d din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările și completările ulterioare prevede:
„ (1) Raportul de serviciu încetează de drept:
……………………
d.) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim
de cotizare pentru pensionare sau, după caz, la data comunicării deciziei de pensionare pentru
limită de vârstă, pensionare anticipată, pensionare anticipată parţială ori invaliditate a
funcţionarului public, potrivit legii.”
În conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice, cu modificările și completările ulterioare: „Vârsta standard de pensionare este de 65 de
ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei.... Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât
pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.”
Domnul Sorin Valerian CHIRILĂ, director general al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba, îndeplinește condițiile de vârstă standard și stagiul minim de
cotizare prevăzute de legislația în vigoare, la data de 12 iunie 2018.
Potrivit art. 98 alin. 2 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările și completările ulterioare: „Constatarea cazului de încetare de drept
a raportului de serviciu se face, în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea lui, prin act
administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică”.
Potrivit art. 91 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul județean
„numeşte,
sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după
caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor
publice de interes judeţean”.
De asemenea potrivit prevederilor art. 104 alin. 3 lit. c din acelaşi act normativ
președintele consiliului județean „propune consiliului judeţean numirea, sancţionarea,

modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în
condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean”.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, precum și a faptului că la data inițieirii proiectului de hotărâre legislația
aplicabilă funcționarilor publici nu prevede posibilitatea continuarii activității și după împlinirea
vârstei de 65 de ani pentru bărbați, propunem respingerea cererii domnul Sorin Valerian
CHIRILĂ, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 11426/11 iunie 2018, de
menținere în activitate și constatarea încetării de drept a raportului de serviciu, al domnului Sorin
Valerian CHIRILĂ - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba.
ŞEF BIROU,
Horaţiu Zaharia SUCIU

Întocmit,
Niculina HAȚEGAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea trecerii unui bun imobil situat administrativ în municipiul Aiud din
domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba
în domeniul public al Municipiului Aiud și în administrarea Consiliului Local
al Municipiului Aiud

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă extraordinară în luna iunie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun imobil
situat administrativ în municipiul Aiud din domeniul public al Județului Alba și din
administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al municipiului Aiud și în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Aiud ;
- raportul de specialitate nr. 11495/11 iunie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Aiud nr.
148/11 iunie 2018 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru
transmiterea unui imobil din domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului
Județean Alba în domeniul public al Municipiului Aiud și în administrarea Consiliului Local a
Municipiului Aiud, a imobilului teren înscris în CF nr.74350 Aiud cu nr. top./cad. 74350,
reprezentând curți construcții în suprafață de 5668 mp.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 9 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Alba și din administrarea
Consiliului Județean Alba în domeniul public al Municipiului Aiud și în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Aiud a bunului imobil situat administrativ în municipiul Aiud,
str. Tribun Tudoran, nr. 13, județul Alba, înscris în CF 74350 Aiud, cu nr. cadastral 74350 și
74350-C1, în suprafață de 5668 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă radierea imobilului identificat la art. 1 din Inventarul bunurilor care
aparțin domeniului public al Județului Alba.
Art. 3. Predarea-preluarea bunului imobil, menţionat la art. 1, se face pe bază de protocol
încheiat între cele două unități administrativ teritoriale.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi
Direcţia de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se

comunică: Prefectului Județului Alba, Consiliului Local al Municipiului Aiud, Președintelui
Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului
și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 171
Alba Iulia, 11 iunie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 171/11 iunie 2018

Datele de identificare
ale bunului imobil care trece din domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba
în domeniul public al Municipiului Aiud și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Aiud
Denumirea
Bunului
2
Imobil Canton Aiud și
teren aferent

Anul dobândirii
Elementele de identificare
sau, după caz, al
dării în folosinţă
3
4
Imobil situat administrativ în municipiul Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 13 județul
1968
Alba compus din:
- clădire (birouri), regim P, suprafață construită, din acte 164 mp, măsurat163 mp;
- teren cu categoria de folosință curți construcții, intravilan - înscris în CF 74350
Aiud, cu nr. cadastral 74350, nr. topo. 74350 în suprafață de 5.668 mp.

Valoarea de
inventar
-lei5

150.242,94
361.817,33

Vecinătăţi:
Est – drum
Nord – S.C. Remat S.A.
Vest – drum
Sud - str. Tribun Tudoran
Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba:
Preşedinte:
Ion DUMITREL

Secretar:
Vasile BUMBU

Membri:
Voichița Maria COMAN
Marian Florin AITAI
Ioan BODEA
Liliana NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun imobil situat
administrativ în municipiul Aiud din domeniul public al Județului Alba și din
administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al Municipiului Aiud și în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Aiud
Proiectul de act administrativ inițiat vizează trecerea din domeniul public al Județului
Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al Municipiului Aiud și
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Aiud a bunului imobil situat administrativ în
municipiul Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 13, județul Alba, înscris în CF 74350 Aiud, cu nr.
cadastral 74350 și 74350-C1, în suprafață de 5668 mp.
Imobilul „Canton Aiud și teren aferent” situat administrativ în municipiul Aiud, str.
Tribun Tudoran, nr. 13, judeţul Alba a fost preluat în domeniul public al Județului Alba și în
administrarea Regiei Autonome „Drumuri și Poduri Locale” Alba începând cu anul 1992, când
prin H.G. nr. 597/1992 regiile autonome și societățile comerciale cu capital integral de stat,
care prestează servicii publice de interes județean, au trecut sub autoritatea Consiliului
Județean.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 75/1998 a fost înființată Societatea
Comercială „Drumuri și Poduri Locale” S.A, imobilul „Canton Aiud și teren aferent” fiind
concesionat acesteia. Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 58/2003, imobilul
identificat în alineatul anterior, a fost trecut din domeniul public al Județului Alba în domeniul
privat al Județului Alba și prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 40/2018, acest imobil a
revenit în domeniul public al Județului Alba.
În urma relocării sediului Secției Aiud a Societăţii „Drumuri și Poduri Locale” S.A.
precum și a reorganizării și restrângerii activității, imobilul „Canton Aiud și teren aferent”
situat administrativ în municipiul Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 13, județul Alba nu mai este
utilizat de această societate.
Prin Hotărârea nr. 148/2018 Consiliul Local al Municipiului Aiud solicită Consiliului
Județean Alba transmiterea imobilului situat administrativ în Municipiul Aiud, înscris în CF
nr.74350 Aiud cu nr. top./cad. 74350, reprezentând curți construcții în suprafață de 5668 mp,
din domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba în
domeniul public al Municipiului Aiud și în administrarea Consiliului Local a Municipiului
Aiud, în vederea amenajării unei Stații de Încărcare pentru Transportul Public Ecologic în
Municipiul Aiud.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 171 din 11 iunie 2018.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 11495/11.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun imobil situat
administrativ în municipiul Aiud din domeniul public al Județului Alba și din
administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al Municipiului Aiud și în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Aiud
Conform art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, patrimoniul unităților administrativ-teritoriale este
format din bunuri mobile și imobile care aparţin domeniului public al unităţii administrativteritoriale respective, domeniului privat al acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu
caracter patrimonial.
Imobilul „Canton Aiud și teren aferent”, înscris în CF 74350 Aiud, cu nr. cadastral
74350 și 74350-C1, în suprafață de 5.668 mp, situat administrativ în municipiul Aiud, str.
Tribun Tudoran, nr. 13 a fost preluat în domeniul public al Județului Alba începând cu anul
1992, când prin HG nr. 597/1992 regiile autonome și societățile comerciale cu capital integral
de stat, care prestează servicii publice de interes județean, au trecut sub autoritatea Consiliului
Județean.
În temeiul Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 9/1994, imobilul descris anterior se
transmite spre administrare Regiei Autonome Drumuri și Poduri Locale Alba. Urmare a
Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 75/1998 prin care a fost înființată Societatea
Comercială Drumuri și Poduri Locale S.A, imobilul situat administrativ în municipiul Aiud, str.
Tribun Tudoran, nr. 13 a fost concesionat prin contractul de concesiune nr. 408-346/2000
încheiat între Consiliul Județean Alba și SC Drumuri și Poduri Locale SA. Prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 58/2003, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 193/2004, imobilul identificat în alineatul anterior, a fost trecut din domeniul
public al Județului Alba în domeniul privat al Județului Alba.
Urmare a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 211/2005, imobilul „Canton Aiud și
teren aferent” situat administrativ în municipiul Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 13 nu mai face
obiectul contractului de concesiune nr. 408-346/2000, iar prin protocolul de predare-preluare
nr. 786-313 din 24.01.2006 acest imobil a fost preluat în administrarea Consiliului Județean
Alba.
În urma acțiunilor de retrocedare, ca urmare a cererilor de restabilire a dreptului de
proprietate asupra imobilelor preluate în mod abuziv în perioada anterioară anului 1989, prin
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 171/2008 și Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.
199/2011 suprafața terenului identificat anterior a fost diminuată la suprafața de 5.668 mp.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 40/2018, imobilul „Canton Aiud și teren
aferent” situat administrativ în municipiul Aiud a fost trecut din domeniul privat al Județului
Alba în domeniul public al Județului Alba, poziția cu nr. crt. 88 din Inventarul bunurilor care
aparțin domeniului public al Județului Alba fiind completată și modificată în mod
corespunzător.
Prin Hotărârea nr. 148/2018 Consiliului Local al Municipiului Aiud solicită Consiliului
Județean Alba transmiterea imobilului situat administrativ în Municipiul Aiud, înscris în CF nr.
74350 Aiud cu nr. top./cad. 74350, reprezentând curți construcții în suprafață de 5668 mp, din
domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul
public al Municipiului Aiud și în administrarea Consiliului Local a Municipiului Aiud, în
vederea amenajării unei Stații de Încărcare pentru Transportul Public Ecologic în Municipiul
Aiud.
Conform prevederilor art. 9 – (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trecerea unui bun din domeniul

public al judeţului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza
teritorială a judeţului respectiv se face la cererea consiliului local, prin hotărâre a consiliului
judeţean, declarându-se din bun de interes public judeţean în bun de interes public local.
Față de cele mai sus precizate propun adoptarea proiectul de hotărâre inițiat în
considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 9 alin. (3) din Legea
nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare și ale art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean
îndeplineşte atribuţii privind gestionarea domeniului public al judeţului.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Șef Serviciu,
Paul Silviu Todoran

Întocmit: Radu Octavian Neag

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind exercitarea atribuţiilor directorului general
al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă extraordinară în luna iunie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind exercitarea atribuţiilor directorului
general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
- raportul de specialitate nr. 11739 din 13 iunie 2018 al Biroului resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba;
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. … din 13 iunie 2018 privind încetarea de
drept a raportului de serviciu, al domnului Sorin Valerian CHIRILĂ, director general al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
Luând în considerare prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 126 din 8 mai 2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de
funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a și alin. 2 lit. e, art. 104 alin. 1 lit. b și alin. 3 lit. c din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 45 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială și a structurii orientative de personal;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Începând cu data de 13 iunie 2018, domnul Frăcea Valentin - având funcţia
publică de conducere – director general adjunct, exercită cu caracter temporar atribuţiile
directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, până
la obținerea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, pentru exercitarea cu caracter
temporar a acestei funcții publice de conducere, în conformitate cu prevederile art. 92 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile şi în termenele prevăzute de
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba, domnului Frăcea Valentin, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei
juridică şi relaţii publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
AVIZAT,
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 170
Alba Iulia, 13 iunie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind exercitarea atribuţiilor directorului general
al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba

Prin Proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Alba înregistrat cu nr. 169 din data de 12
iunie 2018 a fost supusă dezbaterii constatatrea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului
Sorin Valerian CHIRILĂ, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a
stagiului minim de cotizare pentru pensionare.
Prin aprobarea acestui proiect de hotărâre funcția publică va deveni vacantă.
Pentru asigurarea conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Alba, propun exercitarea cu caracter temporar a atribuțiilor directorului general al direcției, începând
cu data de 13 iunie 2018.
Ulterior aprobării proiectului de hotărâre privind exercitarea atribuţiilor directorului general al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, vor fi efectuate demersurile
necesare în vederea obținerii avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, pentru exercitarea
cu caracter temporar a acestei funcții publice de conducere, în conformitate cu prevederile art. 92 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și
completările ulterioare.
Potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001a administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean îndeplinește, în
condițiile legii, atribuții privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului
judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi
regiilor autonome de interes judeţean, drept pentru care am iniţiat, potrivit Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 170/12
iunie 2018.

PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr. 11739 /13.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind exercitarea atribuţiilor directorului general
al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba

Raportul de serviciu al directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba, domnul Sorin Valerian CHIRILĂ, încetează de drept în data de 12 iunie
2018, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de
cotizare pentru pensionare. Urmare acestui fapt a fost inițiat Proiectul de Hotărâre al Consiliului
Județean Alba privind încetarea de drept a raportului de serviciu, al domnului Sorin Valerian
CHIRILĂ, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
Modalitățile de ocupare a unei funcții publice vacante, prevăzute de Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare, sunt:
transfer, recrutare, promovare, exercitare cu caracter temporar. Aceste forme de ocupare a unei
funcții publice vacante, presupun parcurgerea unor proceduri prevăzute de Legea nr. 188/1999 și de
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru asigurarea conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Alba, de la momentul încetării raportului de serviciu al domnului Sorin Valerian Chirilă și până la
ocuparea funcției publice de conducere, este necesară delegarea atribuțiilor funcției de conducere de
director general unui funcționar public din cadrul aparatului propriu al direcției.
Având în vedere art. 91 alin. 1 lit. a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede în sarcina consiliul județean
atribuții privind ”organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor
autonome de interes judeţean” și luând în considerare aspectele menționate anterior, propunem
aprobarea Proiectului de Hotărâre privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, de către domnul Frăcea Valentin –
funcționar public în cadrul (Compartimentul).

ŞEF BIROU,
Horaţiu Zaharia SUCIU
Întocmit,
Niculina HAȚEGAN

