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D I S P OZ I Ţ I E 

pentru aprobarea desemnării persoanei care va asigura implementarea  

prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 7781 din 5 mai 2015 al Biroului resurse umane cu privire la 

desemnarea persoanei care va asigura aplicarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere 

şi de interese depuse de către persoanele cu funcţii de conducere și funcţionarii publici din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, precum și de către personalul care 

administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri externe sau din 

fonduri bugetare;  

 Văzând Certificatul de concediu medical seria CCMAI nr. 1675810 eliberat doamnei 

Becheș Maria Daniela; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 5 alin. 1 şi alin. 2 lit. i  din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea 

funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 

modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

Articol unic Se aprobă desemnarea doamnei Potopea Dana, consilier juridic cadrul 

Biroului resurse umane, să asigure, pe perioada concediului medical al doamnei Becheș Maria 

Daniela, până în data de 16 mai 2016, implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de 

avere şi declaraţiile de interese pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 5 alin. 2 lit. i  din 

Legea nr. 176/2010. 

  

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se ataşează în dosarul profesional al funcţionarului public în 

conformitate cu prevederile art. 5 alin. 5 lit. o din H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional 

al funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare; se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba;  Direcţiei juridice şi relaţii publice,  Biroului resurse umane, doamnei 

Potopea Dana, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare 

                Avizat pentru legalitate, 

        PREŞEDINTE,      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

       Ion DUMITREL          Vasile BUMBU 
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