
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice  în baza cărora preşedintele 
Consiliului judeţean Alba numeşte şi eliberează din funcţie administratorul  public 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinara în data de 04 iulie 2012,  
Luând în dezbatere: 

 - Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi 
atribuţiilor specifice  în baza cărora preşedintele Consiliului judeţean Alba numeşte şi eliberează din 
funcţie  administratorul  public 

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice nr. 7956 
din 28.06.2012; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – „Comisia administraţie publica 
locala, juridica si ordine publica”. 
 Având în vedere prevederile art.113 alin (2) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 Art.1.  Postul de administrator public, prevazut in statul de funcii al aparatului de specialiate 
al Consiliului Judetean Alba, va fi ocupat prin concurs in conditiile prezentei hotarari, iar persoana 
incadrata isi va desfasura activitatea in baza unui contract de management, asimilat contractului 
individual de munca, pe durata mandatului presedintelui consiliului judetean. 
 Art. 2. (1) Se aprobă criteriile, procedurile şi atribuţiile specifice în baza cărora preşedintele 
Consiliului judeţean numeşte şi eliberează din funcţie  administratorul  public. 
            (2) Criteriile, procedurile şi atribuţiile specifice menţionate la alin.1 sunt cuprinse în anexa - 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Preşedintele Consiliului judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Biroul resurse 
umane si gestiunea funcţiilor publice va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţia juridică şi administraţie publică; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice. 

 
 
 
PREŞEDINTE, 
  Ion Dumitrel                                                                                          
        CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                           SECRETARUL JUDETULUI, 
                                                                                                        Hurbean Mariana                                                                                                      

 
 
 
Alba Iulia, 04.07.2012 
Nr. 99 
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CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA         ANEXA 
          La Hotărârea Consiliului   

                           Judeţean Alba nr. 99 din 04 iulie 2012                                                                                  

 

 

 

Criteriile, procedurile şi atribuţiile specifice în baza cărora 

preşedintele Consiliului judeţean numeşte şi eliberează din funcţie  

administratorul  public 
 

 

 

         Criterii generale: 

‒ are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

‒ cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

‒ are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

‒ are capacitate deplină de exerciţiu; 

‒ are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; 

‒ nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 

ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 

ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 Criterii specifice: 

‒ studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; 

‒ vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 10 ani; 

‒ abilităţi, calităţi şi aptitudini: abilităţi de comunicare şi adaptabilitate la situaţiile neprevăzute, de a 

evita şi rezolva stările conflictuale, capacitate de analiză şi sinteză, de a lua decizii, etc; 

‒ experienţa minim 5 ani  în funcţii de conducere, 

‒ experienţă  în următoarele domenii de activitate: 

o investiţii, 

o administraţie publică,  

 

         Procedura de selectare a candidatilor va fi în conformitate cu prevederile art.30 din Codul 

Muncii si a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a funcţiei de 

administrator public ce va fi aprobat prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Alba.  

 

        Incetarea contractului de management se va realiza conform prevederilor din Legea 

nr.53/2003 - Codul Muncii republicata, cu modificările si completările ulterioare. 
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     Atribuţiile specifice ale administratorului public: 

‒ coordoneaza si urmareste realizarea unor programe a serviciilor de utilitate publica,  a serviciilor 

de consultanta agricola, precum si a serviciilor publice de cultura din subordinea Consiliului Judetean 

Alba, delegate prin dispozitie de catre Presedintele Consiliului Judetean Alba 

‒ propune masuri pentru organizarea punerii in executare a Hotararilor Consiliului Judetean Alba in 

domeniile nominalizate mai sus; 

‒ coordoneaza si conduce activitati ale aparatului de specialitate, delegate de Presedintele 

Consiliului Judetean Alba; 

‒ propune solutii pentru imbunatatirea functionarii aparatului de specialitate al Consiliului Judetean 

Alba pentru activitatiile coordonate;  

‒ coordoneaza si urmareste realizarea masurilor necesare in faza premergatoare si in cea de 

inlaturare a urmarilor situatiilor de urgenta; 

‒ reprezinta institutia la diferite evenimente, in urma delegarii de catre Presedintele Consiliului 

Judetean Alba 

‒ colaboreaza cu vicepresedintii, pentru a pune in executare atributiile stabilite prin contractul de 

management 

‒ alte atributii relevante postului, incredintare de Presedintele Consiliului Judetean Alba prin act 

administrativ. 

 

       

 


