
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

cu privire la numirea domnului Forda Lucian Onoriu în funcţia de director  

la Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba  

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 19 octombrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre cu privire la numirea domnului Forda Lucian Onoriu în funcţia de 

director la Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la numirea domnului Forda Lucian 

Onoriu în funcţia de director la Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 18551 din 9 octombrie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 301 din 28 

septembrie 2017 privind prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcției de director la 

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

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 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- art. 31 alin. 1 din Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice; 

- art. 33 alin. 1 din O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 

turism în România, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 1 alin 1 din 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 și 

completările ulterioare; 

- art. 2 din H.G. nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor 

montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi; 

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 numeşte domnul Forda Lucian Onoriu în funcția contractuală de director la 

Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba, începând cu data de 20 octombrie 2017. 

Art. 2. Începând cu data de 20 octombrie 2017 încetează exercitarea cu caracter temporar a 

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

Lucian Onoriu, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 301 din 28 septembrie 2017. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va efectua toate demersurile necesare 

pentru încheierea, semnarea, înregistrarea, comunicarea și urmărirea contractului individual de 

muncă. 

Art. 4. 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, 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 
Nr. 318 

Alba Iulia, 19 octombrie 2017 


