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D I S P O Z I Ţ I E 

privind stabilirea criteriilor de selecţie proprii de transfer  

pe posturile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 20715/7 noiembrie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Ținând cont de procesul verbal nr. 20655/7 noiembrie 2017 privind consultarea 

Sindicatului aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba - AS Alba pentru stabilirea 

criteriilor de selecţie proprii de transfer pe posturile contractuale din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

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

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 32 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice; 

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

republicată, cu modificările si completările ulterioare, emit prezenta  

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

 

Articol unic 

 Stabilesc ca şi criteriu de selecţie propriu de transfer, în interes de serviciu sau la cerere, 

pe posturile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba: 

experienţa minimă într-un domeniu al activităților desfășurate de 

serviciul/biroul/compartimentul, din care face parte postul, egală cu vechimea în specialitatea 

studiilor necesară pentru ocuparea postului. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Sindicatului 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba - AS Alba, Direcției juridică și relații 

publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

          
Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL           Vasile BUMBU   
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