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D I S P O Z I Ţ I E 

cu privire la stabilirea programului de lucru al personalului din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, pentru recuperarea zilei de 23 ianuarie 2017 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 1002/18 ianuarie 2017 al Biroului resurse umane cu privire 

stabilirea programului de lucru al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba, pentru recuperarea zilei de 23 ianuarie 2017; 

Ținând cont de prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 

17/13 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare internă a aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 103 alin. 1, art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 1 din H.G. nr. 28/2017 privind stabilirea zilei de 23 ianuarie 2017 ca zi liberă. 

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 
 

 

Art. 1. Stabilesc programul de lucru al personalului din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, pentru recuperarea zilei de 23 ianuarie 2017, stabilită ca zi liberă prin 

H.G. nr. 28/2017, după cum urmează: în zilele de luni-vineri din perioada 19 - 31 ianuarie 

2017 între orele 7
30

– 16
30

. 

Art. 2. Programul de lucru prevăzut la alin. 1 se aplică şi pentru personalul din cadrul 

Serviciului Public Judeţean Salvamont, structură fără personalitate juridică organizată în 

subordinea Consiliului Județean Alba. 

Art. 3. Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

Prezenta dispoziţie se afișează la sediul Consiliului Judeţean Alba, se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Serviciului Public Judeţean Salvamont, Biroului resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba și se aduce la cunoștința 

personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba prin intermediul 

Biroului resurse umane. 

 

                           Avizat pentru legalitate, 

              PREŞEDINTE,        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                 Ion DUMITREL                             Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 18 ianuarie 2017 
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