
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind modificarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate  

al Consiliului Judeţean Alba 

 

 Președintele Consiliului judeţean Alba; 

 Analizând referatul Biroului resurse umane nr. 4763/17 martie 2016 cu privire la 

propunerea de modificare a Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba; 

 Ținând cont de prevederile:  

- Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba aprobat 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 141/18 martie 2014; 

- Ghidului privind implementarea Legii nr. 15/2016 pentru prevenirea și combaterea 

consumului produselor din tutun, afișat pe site-ul Guvernului României; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 103 alin. 1 și art. 104 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 241-244 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea 

şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

DISPUN 

 

Art. 1 Se modifică și se completează Regulamentul intern al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 

141/18 martie 2014, în sensul că: 

- la art. 6, litera t) va avea următorul cuprins: 

„t) este interzis fumatul în toate spațiile închise de la locul de muncă; “ 

- la art. 31 după litera w) se introduce litera w
1
), care va avea următorul cuprins: 

„w
1
) fumatul în toate spațiile închise de la locul de muncă; “ 

Art. 2 Modificările Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba, prevăzute la art. 1, vor fi aduse la cunoştinţa salariaţilor şi vor fi afişate la sediul 

Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroul resurse umane. 

 

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

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului județului Alba; personalului consiliului 

județean; Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba. 

 

  p. PREŞEDINTE, 

Alin Florin CUCUI  
           Avizat pentru legalitate,  

                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                               Vasile BUMBU 
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