
ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 186/2011 privind aprobarea 
Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2012 pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Judetean Alba si institutiile publice din subordine 
 
 Consiliul Judetean Alba intrunit in sedinta ordinara in data de 28.12.2011; 
 Luand in dezbatere: 

- Expunerea de motive si proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Alba nr. 186/2011 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2012 
pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Alba si institutiile publice din subordine ; 

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane si gestiunea functiilor publice nr. 15162 
din 28.11.2011 la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
186/2011 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2012 pentru aparatul de 
specialitate al Consiliului Judetean Alba si institutiile publice din subordine; 

Văzând:  
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – Comisia administratie publica locala, 

juridica si ordine publica; 
 Având in vedere prevederile : 

- Art.23 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata cu competarile 
si modificarile ulterioare; 

- 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. I. Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 186/2011 privind aprobarea 
Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2012 pentru aparatul de specialitate al Consiliului 
Judetean Alba si institutiile publice din subordine, după cum urmează: 

 “Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 186/2011, se modifcă şi se înlocuieşte 
cu Anexa, parte integrantă a prezentei hotărâri”. 
 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 186 din data de 
29.09.2011, rămân neschimbate. 
 Prezenta hotărâre se publică in Monitorul Oficial al judeţului Alba si se comunică: 

- Institutiei Prefectului – judetul Alba; 
- Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Alba; 
- Directiei juridica si administratie publica; 
- Biroului resurse umane si gestiunea funcţiilor publice. 

 
       PREŞEDINTE, 
           Ion Dumitrel 
 
                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                             Mariana Hurbean 

Nr. 244 
Alba Iulia, 28 decembrie 2011 
 



Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Alba nr. 244/28.12.2011

Planul de ocupare al functiilor publice pe anul 2012 pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Functia publica
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Nr.maxim 
de functii 
publice 

care vor fi 
ocupate 

prin 
recrutare

secretar al judetului
secretar al consiliului local
director general din cadrul instituţiilor publice subordonate 1 1
director general adjunct din cadrul instituţiilor publice subordonate 2 2
director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei 
publice locale 
director executiv din cadrul instituţiilor publice subordonate 2 2
director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităţilor 
administraţiei publice locale 
director executiv adjunct in cadrul instituţiilor publice subordonate
sef serviciu 8 5 3 3
sef birou 1 0 1 1
functii publice de conducere specifice
Total categoria functionari publici de conducere 14 10 4 0 0 0 0 4
auditor clasa I grad profesional asistent
auditor clasa I grad profesional principal
auditor clasa I grad profesional superior 2 2
consilier juridic clasa I grad profesional debutant
consilier juridic clasa I grad profesional asistent 1 0 1 1
consilier juridic clasa I grad profesional principal 6 4 2 4 2
consilier juridic clasa I grad profesional superior 4 2 2 4 4 2
consilier clasa I grad profesional debutant 7 0 7 7
consilier clasa I grad profesional asistent 16 6 10 6 10
consilier clasa I grad profesional principal 39 16 23 6 1 1 5 23
consilier clasa I grad profesional superior 55 36 19 1 1 19
expert clasa I grad profesional debutant
expert clasa I grad profesional asistent
expert clasa I grad profesional principal
expert clasa I grad profesional superior
inspector clasa I grad profesional debutant



inspector clasa I grad profesional asistent
inspector clasa I grad profesional principal
inspector clasa I grad profesional superior
functii publice specifice clasa I
alte funcţii publice specifice (manageri publici)
Total functii publice clasa I 130 66 64 11 11 2 9 64
referent de specialitate clasa II grad profesional debutant
referent de specialitate clasa II grad profesional asistent
referent de specialitate clasa II grad profesional principal
referent de specialitate clasa II grad profesional superior
functii publice specifice clasa II
Total functii publice clasa II 0 0 0 0 0 0 0 0
referent clasa III grad profesional debutant
referent clasa III grad profesional asistent
referent clasa III grad profesional principal
referent clasa III grad profesional superior 6 3 3 2
functii publice specifice clasa III
Total functii publice clasa III 6 3 3 0 0 0 0 2
Total functii publice executie 136 69 67 11 11 2 9 66
Total functii publice 150 79 71 11 11 2 9 70
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