
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea criteriilor, a procedurilor pentru numirea şi eliberarea din funcţie 

a administratorului public, precum şi a atribuţiilor specifice funcţiei de 

administrator public în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor, a procedurilor pentru numirea şi 

eliberarea din funcţie a administratorului public, precum şi a atribuţiilor specifice funcţiei de 

administrator public în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor, a procedurilor 

pentru numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public, precum şi a atribuţiilor 

specifice funcţiei de administrator public în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 11190/16 iunie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 190/29 iunie 

2017 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 113 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă criteriile, procedura pentru numirea şi eliberarea din funcţie a 

administratorului public, precum şi atribuţiile specifice funcţiei de administrator public în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, potrivit anexei - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică 

şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 
 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 210 

Alba Iulia,  29 iunie 2017 



Anexa la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 210/29 iunie 2017 

 

 

Criteriile, procedura pentru numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public, şi 

atribuţiile specifice funcţiei de administrator public în cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba 

 

 

I. Numirea în funcția de administrator public în cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba se face de către Președintele Consiliului Județean Alba, prin 

dispoziție, pe baza unui concurs organizat în conformitate cu prevederile legale. 

Concursul pentru ocuparea postului de administrator public din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba se va organiza cu respectarea prevederilor referitoare la 

organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a unui post contractual de conducere astfel 

cum sunt reglementate în Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu 

modificările si completările ulterioare. 

Poate ocupa funcția de administrator public persoana care îndeplinește pe lângă condițiile 

prevăzute de H.G. 286/2011, următoarele condiții specifice: 

 Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă Domeniul fundamental (DFI) – 

ştiinţe inginereşti; Ramura de științe (RSI) – inginerie civilă sau Domeniul fundamental (DFI) – 

științe umaniste și arte; Ramura de științe (RSI) – arhitectură; 

 Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minim 10 ani; 

 Experienţă în funcţii de conducere de minim 5 ani; 

 Experienţă în administrația publică centrală sau locală de minim 5 ani. 

Persoana declarată admisă la concurs va încheia cu Preşedintele Consiliului Județean 

Alba un contract de management pe perioadă nedeterminată, asimilat din punct de vedere al 

relațiilor de muncă contractului individual de muncă, prevăzut de Legea nr. 53/2003 – Codul 

muncii, cu modificările și completările ulterioare. 

II. Eliberarea din funcția de administrator public în cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba se face prin dispoziție, de către Președintele Consiliului Județean Alba 

în următoarele situații: 

 la data decesului administratorul public; 

 la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de declarare a morții 

administratorul public; 

 dacă administratorul public nu mai îndeplinește condițiile de ocupare impuse; 

 la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de 

cotizare pentru pensionare; 

 ca urmare a constatării nulității absolute a actului administrativ de numire în funcție, 

de la data la care nulitatea a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă; 

 când prin hotărâre judecătorească definitivă s-a dispus condamnarea pentru săvârșirea 

unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și 

de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni 

săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, ori s-a dispus aplicarea 

unei pedepse privative de libertate, la data rămânerii definitive a hotărârii; 

 în cazul în care administratorul public este arestat preventiv sau arestat la domiciliu 

pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condițiile Codului de procedură penală; 

 ca urmare a interzicerii exercitării dreptului de a ocupa funcția de administrator public 

sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, ca pedepse 

complementare, sau ca urmare a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii, 

ca măsură de siguranță, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a 

dispus interdicția; 

 în cazul în care administratorul public a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de 

la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul de management sau 

regulamentul intern, ca sancțiune disciplinară; 



 în cazul în care autoritatea își încetează activitatea ori a fost mutată într-o altă 

localitate, iar administratorul public nu este de acord să o urmeze; 

 în cazul în care autoritatea își reduce personalul ca urmare a reorganizării activității, 

prin reducerea postului ocupat de administratorul public; 

 pentru incompetența profesională, în cazul obținerii calificativului „nesatisfăcător” la 

evaluarea performanțelor profesionale individuale sau la constatarea neîndeplinirii obligațiilor 

prevăzute în contractul de management; 

 în cazul în care starea sănătății fizice sau/și psihice a administratorului public, 

constatată prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, nu îi mai permite acestuia 

să își îndeplinească atribuțiile corespunzătoare funcției deținute; 

 prin acordul părților, consemnat în scris; 

 prin renunțarea administratorul public la mandatul încredințat. 

III. Atribuțiile specifice funcției de administrator public sunt: 

 Organizează, coordonează și gestionează activitatea Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba – România100 și a Direcției amenajarea teritoriului și urbanism; 

 Coordonează următoarele instituții publice de cultură din subordinea Consiliului 

Județean Alba: 

o Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; 

o Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia; 

o Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba 

 Coordonează activitatea de evaluare a managementului instituțiilor de cultură pe care 

le coordonează; 

 Asigură administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică și privată a 

județului, aflate în gestiunea serviciilor coordonate, în scopul satisfacerii cerințelor cetățenilor; 

 Organizează și coordonează elaborarea strategiilor și programelor de dezvoltare pentru 

serviciile pe care le coordonează; 

 Elaborează planuri de acțiune pentru implementarea politicilor și strategiilor de 

dezvoltare a județului pentru serviciile pe care le coordonează; 

 Urmărește implementarea politicilor comunitare la nivel județean și regional și 

transpunerea acestora în strategia de dezvoltare județeană; 

 Asigură monitorizarea și evaluarea implementării, după caz, de politici, strategii, 

programe; 

 Participă în calitate de invitat la ședințele de consiliu județean, își exprimă punctul de 

vedere cu privire la problemele legate de serviciile pe care le coordonează, iar opiniile sale vor fi 

consemnate în procesul verbal de ședință; 

 Coordonează activitatea de implementare a proiectelor Consiliului Județean Alba cu 

finanțare din fonduri nerambursabile în domeniul serviciilor pe care le coordonează; 

 Coordonează activitățile de scriere și contractare a proiectelor cu finanțare 

nerambursabilă în domeniul serviciilor pe care le coordonează; 

 Participă la implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri nerambursabile, în 

domeniul serviciilor pe care le coordonează, în calitate de membru în echipele de proiect; 

 Reprezintă Consiliul Județean Alba și pe Președintele Consiliul Județean Alba, prin 

delegare din partea acestuia în raport cu alte instituții, organizații și O.N.G.-uri locale, regionale, 

naționale și internaționale; 

 Evaluează, revizuiește și propune recomandări pentru îmbunătățirea practicilor 

curente; 

 Asigură promovarea și creșterea vizibilității Județului Alba; 

 Asigură promovarea relațiilor de colaborare cu partenerii locali, regionali și 

internaționali; 

 Îndeplinește alte atribuții relevante postului, încredințate de Președintele Consiliului 

Județean Alba; 

 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 


