
ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind însu irea Acordului de munc i a Contractului colectiv de munc  încheiate între conducerea

Consiliului jude ean Maramure i salaria ii din aparatul de specialitate

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure i avizul
favorabile ale comisiilor de specialitate;

zând prevederile Legea nr. 188/ 1999 privind statutul func ionarilor publice, HG nr. 833 / 2007
privind normele de organizare i func ionare a comisiilor paritare i încheierea acordurilor colective,  Legea nr.
53/ 2003 privind Codul muncii, cu modific rile i complet rile ulterioare, precum i prevederile i Legea nr.
130/ 1996 privind contractul colectiv de munc , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 91 alin (1) lit. f) i 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administra iei publice
locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare

Consiliului jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se însuse te Acordul de munc  încheiat între Conducerea Consiliului jude ean Maramure i
func ionarii publici din aparatul de specialitate, conform anexei nr. 1 la prezenta hot râre:

Art.2. Se însuse te Contractul  colectiv de munc  încheiat între Conducerea Consiliului jude ean
Maramure i personalul contractual din aparatul de specialitate conform anexei 2 la prezenta hot râre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hot râri se îns rcineaz  Direc ia economic i
Compartimentul resurse umane din cadrul aparatul propriu al Consiliului jude ean Maramure .

Art.4. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Organiza iei sindicale;
- Direc iilor i compartimentelor func ionale din cadrul Consiliului jude ean Maramure ;
- Direc iei pentru Dialog, Familie i Solidaritate Social  a jude ului Maramure ;

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 21 voturi „pentru” i 7 „ab ineri” în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 27 mai 2008.

PRE EDINTE,
Marinel Kovacs
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