
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcții  

al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna decembrie 2019; 

  Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

  Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 47 din 28 februarie 

2019 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. a și art. 173 alin. 2 lit. c  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 407 şi art. 480 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statul de funcții al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 183/27 august 2019, își 

încetează aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 3. 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. 4. Prin intermediul secretarului general al 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, direcţiilor, 

serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

            

                                                                            Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL, 

                            Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

Nr. 238 

Alba Iulia, 4 decembrie 2019 



Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către 

următoarele comisii de specialitate: 

 Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 238/4 decembrie 2019 

 

STATUL DE FUNCȚII  

AL APARATULUI DE SPECIALITATE  

AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Număr posturi 

1 Preşedinte 1 

2-3 Vicepreşedinte 2 

4 Administrator public 1 

CABINETUL PREȘEDINTELUI 

5-8 Consilier 4 

APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

9 Secretar general al judeţului 1 

BIROUL RESURSE UMANE 

10 Şef birou  1 

11-14 Consilier, grad profesional superior 4 

15 Inspector, grad profesional superior 1 

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN 

16 Șef birou  1 

17-21 Auditor, grad profesional superior 5 

SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 

22-23 Consilier, grad profesional superior 2 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

24 Şef serviciu 1 

25 Inspector de specialitate gradul I A 1 

26 Inspector de specialitate gradul I  1 

27 Referent IA 1 

28-30 Îngrijitor  3 

31 Îngrijitor (Sâncrai) 1 

32-41 Şofer I (din care un post cu ½ normă) 10 

42 Muncitor calificat I 1 

43 Muncitor calificat I (Sâncrai) 1 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

44 Director executiv  1 

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS 

45 Şef serviciu 1 

46-50 Consilier juridic, grad profesional superior  5 

51 Consilier juridic, grad profesional principal  1 

52 Consilier juridic, grad profesional debutant 1 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  

53-57 Consilier, grad profesional superior 5 

REGISTRATURĂ, ARHIVĂ, MONITORUL OFICIAL 

58 Consilier, grad profesional superior 1 

59 Inspector de specialitate gradul IA 1 

AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT 

60-61 Consilier, grad profesional superior 2 

UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 

62-63 Consilier, grad profesional superior 2 



DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

64 Director executiv  1 

65 Director executiv adjunct  1 

Contabilitate-financiar 

66-71 Consilier, grad profesional superior 6 

SERVICIUL DEZVOLTARE, PROGRAME ȘI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ  

72 Şef serviciu 1 

Dezvoltare economică și rurală 

73 Inspector, grad profesional superior 1 

74-75 Consilier, grad profesional superior 2 

Programe şi guvernanţa corporativă 

76-78 Consilier, grad profesional superior 3 

79 Consilier, grad profesional principal 1 

SERVICIUL ACCESARE ȘI COORDONARE PROIECTE 

80 Şef serviciu  1 

81-86 Consilier, grad profesional superior 6 

87 Consilier, grad profesional principal 1 

SERVICIUL BUGET VENITURI 

88 Şef serviciu  1 

Buget 

89-91 Consilier, grad profesional superior 3 

Urmărire, încasare venituri şi executare silită 

92-94 Consilier, grad profesional superior 3 

95 Consilier juridic, grad profesional principal 1 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE  

ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR 

96 Şef serviciu  1 

97-101 Consilier achiziţii publice, grad profesional superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5 

102 Consilier achiziţii publice, grad profesional principal 1 

103 Consilier achiziţii publice, grad profesional asistent 1 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

104 Director executiv  1 

SERVICIUL PROGRAME, LUCRĂRI, ÎNTREȚINERE DRUMURI 

105 Şef serviciu 1 

Administrare drumuri judeţene 

106-110 Consilier, grad profesional superior 5 

111 Consilier, grad profesional principal 1 

112-113 Consilier, grad profesional asistent 2 

114 Referent IA 1 

Siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene 

115-116 Consilier, grad profesional superior 2 

117-118 Referent IA 2 

Întreţinere drumuri judeţene 

119 Inspector de specialitate debutant 1 

120-123 Muncitor calificat I 4 

SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT, INFORMATICĂ 

124 Şef serviciu 1 

125-131 Consilier, grad profesional superior 7 

Tineret, învățământ,  sport și relaţii interinstituţionale 

132-133 Consilier, grad profesional superior 2 



DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM 

134 Arhitect şef  1 

Amenajarea teritoriului, urbanism 

135-138 Consilier, grad profesional superior 4 

139 Consilier, grad profesional asistent  1 

140 Consilier, grad profesional debutant 1 

Autorizare, disciplina în construcţii, cadastru, GIS 

141-143 Consilier, grad profesional superior 3 

144-145 Consilier, grad profesional asistent 2 

146 Inspector de specialitate gradul I 1 

Gestiunea patrimoniului construit şi a peisajului cultural 

147-148 Consilier, grad profesional superior 2 

149 Consilier, grad profesional debutant 1 

SERVICIUL INVESTIŢII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ŞI 

MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE CULTURĂ 

150 Şef serviciu 1 

Investiţii 

151-153 Consilier, grad profesional superior 3 

Dezvoltare promovare patrimonială şi Managementul unităţilor de cultură 

154-155 Consilier, grad profesional superior 2 

156 Inspector, grad profesional superior 1 

157 Consilier, grad profesional principal 1 

BIROUL RELAŢII INTERNAŢIONALE, DIASPORA, RELAŢII PUBLICE ŞI 

COMUNICARE 

158 Şef birou 1 

159-161 Consilier, grad profesional superior 3 

162 Consilier, grad profesional superior (Câmpeni) 1 

163 Inspector de specialitate debutant 1 

BIROUL TURISM 

164 Şef birou 1 

165 Consilier, grad profesional superior 1 

166 Inspector, grad profesional superior 1 

167 Consilier, grad profesional asistent 1 

168 Inspector, grad profesional asistent 1 

169 Inspector de specialitate gradul IA 1 

SERVICIUL  MEDIU 

170 Șef serviciu  1 

Strategii, programe, proiecte mediu 

171 Consilier, grad profesional principal 1 

172 Consilier, grad profesional asistent 1 

Sistem de management integrat al deşeurilor 

173-175 Consilier, grad profesional superior 3 

176 Consilier, grad profesional asistent 1 

177 Consilier, grad profesional debutant 1 

Arii protejate 

178 Inspector de specialitate gradul IA 1 

179 Inspector de specialitate gradul I 1 

180 Inspector de specialitate gradul II 1 

 TOTAL 180 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ 



1-3 Director–manager gradul II 3 

4 Director general–manager gradul II 1 

  TOTAL 4 

  TOTAL GENERAL 184 

                

           

                                                                            Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL, 

                            Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 26800/4 decembrie 2019 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării  

Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

 

 

I. Expunere de motive 

Prin proiectul de hotărâre iniţiat se propune modificarea Statului de funcţii al aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba în sensul transformării unei funcţii publice ca urmare 

a promovării în clasă a unui funcţionar public şi transformării unor funcţii publice/post de natură 

contractuală, vacante pentru o mai mare adresabilitate în momentul scoaterii la concurs. 

 

Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, președintele consiliului județean 

„întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi 

funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi 

funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi 

ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 183 din 27 august 2019 a fost aprobat 

Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

III. Reglementări anterioare 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 47 din 28 februarie 2019 privind aprobarea 

reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 183 din 27 august 2019 privind aprobarea 

modificării Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare și funcționare 

ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

IV. Baza legală 

 - art. 173 alin. 1 lit. a și art. 173 alin. 2 lit. c  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 407 şi art. 480 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba,  a 



bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2019, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu este cazul 

 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de 

hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de 

vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr.  238 din 4 decembrie 2019. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                 APROB 

JUDEŢUL ALBA                                    PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                        Ion DUMITREL 

SECRETAR  GENERAL                                                                                     

Nr. 26803/4 decembrie 2019 

 

 

 

 

 

Către 

BIROUL RESURSE UMANE 

Domnului Horaţiu Zaharia SUCIU - şef birou 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcții  

al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de  5 decembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 12 decembrie 2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 238/4 decembrie 2019 şi are ataşat referatul 

de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

  

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Biroul resurse umane  

Nr. 26817/4 decembrie 2019 

 

Raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții  

al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

Conform art. 173 alin. 1 lit. a şi art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul județean îndeplinește: „atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi 

ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă, în condiţiile legii, 

la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a 

consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare 

ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes 

judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.  

Prin Proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul ___ din ___ decembrie 2019 s-au 

propus modificări la Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, 

astfel: 

I. Transformarea funcției publice de execuţie de referent de specialitate, clasa II, gradul 

profesional superior de la Compartimentul administrare drumuri judeţene -  Serviciul programe, 

lucrări, întreținere drumuri din cadrul Direcţiei gestionarea patrimoniului în funcția publică de 

execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ca urmare a susținerii şi promovării 

examenului de promovare în clasă, a unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Alba (ID 496612). 

În conformitate cu prevederile art. 480 alin. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, „Promovarea în 

clasă în condiţiile prevăzute la alin. (2) se face prin examen, care se organizează de către 

autorităţile şi instituţiile publice, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, prin 

transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a promovării examenului într-o 

funcţie publică de execuţie dintr-o clasă superioară, de grad profesional asistent.” 

 II. Transformarea unor posturi vacante, urmare a propunerilor formulate de către 

conducătorii/persoanele care coordonează activitatea compartimentelor din care fac parte aceste 

posturi, înregistrate cu nr. 26768/04.12.2019 şi nr. 26769/04.12.2019: 

 Transformarea funcţiei publice de execuţie, vacante, de consilier, clasa I, grad 

profesional principal de la Compartimentul amenajarea teritoriului, urbanism din cadrul Direcţiei 

amenajarea teritoriului şi urbanism (ID 537112) în consilier, clasa I, grad profesional superior. 

 Transformarea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad 

profesional superior de la Compartimentul autorizare, disciplina în construcţii, cadastru, GIS din 

cadrul Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism (ID 540155) în consilier, clasa I, grad 

profesional asistent. 

 Transformarea postului de natură contractuală vacant de inspector de specialitate 

gradul I de la Biroul relaţii internaţionale, diaspora, relaţii publice şi comunicare în inspector de 

specialitate debutant.  

În conformitate cu prevederile art. 407 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  ”Funcţiile 

publice se stabilesc pe baza activităţilor prevăzute la art. 370 alin. (1)-(3), pentru fiecare 

autoritate şi instituţie publică, prin act administrativ al conducătorului acesteia, respectiv prin 

hotărâre a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local.”  

Luând în considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul raport de 

specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de 

funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

Şef birou, 

Horaţiu Zaharia SUCIU 


