
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea exercitării cu caracter temporar  a funcţiei de director la Serviciul 

Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba, de către domnul Forda Lucian Onoriu 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 septembrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre privind prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcției de 

director la Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba, de către domnul Forda 

Lucian Onoriu; 

  - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prelungirea exercitării cu caracter 

temporar a funcției de director la Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba, de 

către domnul Forda Lucian Onoriu; 

 - raportul de specialitate nr. 17032 din 19 septembrie 2017 al Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 79/16 martie 

2017 cu privire la aprobarea înființării Serviciului Public Județean Salvamont - Salvaspeo 

Alba; 

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

locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 

Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a şi 91 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 30 alin 1 din Legea Cadru nr. 153/28 iunie 2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice; 

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 următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se prelungeşte exercitarea cu caracter temporar a funcției de director la Serviciul 

Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba, de către domnul Forda Lucian Onoriu - șef 

serviciu, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. 1 din Legea cadru nr. 153/ 28 iunie 2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, până la ocuparea postului prin 

concurs. 

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 Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, domnului Forda 

Lucian Onoriu, Serviciului Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo 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 
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Alba Iulia, 28 septembrie 2017         


