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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE:
privind stabilirea num rului de posturi din aparatul de specialitate al consiliului jude ean

i instiutu iilor subordonate, în vederea încadr dii în num rul maxim de personal
stabilit în baza anexelor la Ordonan a de Urgen  nr. 63/2010

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure i avizele
favorabile ale comisiei pentru activit i economico-financiare i comisiei juridice i de disciplin ;

inând cont  de prevederile art.III din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea i completarea Legii nr.
273/2006 privin finan ele publice locale, precum i pentru stabilirea unor m suri financiare;
 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f), alin. (2) lit. c) i art. 97 din Legea nr. 215/2001 a
adminstra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
 Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE:
Art.1. (1) Se aprob  num rul de posturi din aparatul de specialitate al Consiliului jude ean i a

institu iilor subordonate, în vederea încadr rii în num rul maxim de personal stabilit prin O.U.G nr. 63/2010
conform anexei ce face parte integrant  din prezenta hot râre.
            (2) Num rul de personal stabilit pentru Serviciul Public Comunitar Jude ean de Eviden  a
persoanelor este num r maxim i se utilizeaz  exclusiv pentru acest serviciu.
            (3) Num rul de personal stabilit pentru Serviciul Jude ean de Paz  este num r maxim,
cuprinde toate posturile destinate pazei bunurilor apar inând domeniului public i privat al jude ului i poate fi
folosit exclusiv de acest serviciu.
            (4) În num rul de posturi alocat aparatului de specialitate al consiliului jude ean sunt cuprinse i
posturile aferente Serviciului public ”Salvamont” i personalului contractual din cadru I.S.U Maramure  precum
i cele 10 posturi cu caracter temporar pentru implementarea proiectelor cu finan are extern  nerambursabil .

                        (5) Num rul de 10 posturi nealocate din num rul maxim se vor distribui institu iilor din
subordine, odat  cu analiza organigramelor i statelor de func ii, strict pentru posturi de natur  contractual .
 Art.2. Pe baza structurii de personal aprobate se vor supune aprob rii, în condi iile legii,
organigramele i statele de func ii ale aparatului de specialitate i institu iilor subordonate pân  la 16 august
2010.

Art.3. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului  i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ului Maramure ;
- Institu iilor subordonate;
- Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii;
- Compartimentului de resurse umane.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 27 de voturi „pentru” i 3 ab ineri în edin a extraordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 20 iulie 2010. Au fost prezen i 30 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                                                         Dumitru Dumu a
Baia Mare, 20 iulie 2010
Nr. 104



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 104 din 15 iulie 2010

LISTA POSTURILOR STABILITE
pentru aparatul de specialitate i institu iilor subordonate

Posturi
propuse

Posturi
SPCJEP

Posturi
paz

Posturi
proiecte

Total
posturi

Aparatul de specialitate 148 0 0 10 158
Serviciul Salvamont 2 0 0 0 2
I.S.U 6 0 0 0 6
Total Aparat Consiliul jude ean 156 0 0 10 166
Biblioteca Jude ean 110 0 0 0 110
Muzeul de Istorie si Arheologie 44 0 0 0 44
Muzeul de Arta ” Centrul Artistic”Baia Mare” 20 0 0 0 20
Muzeul de Etnografie  i Art  Popular 24 0 0 0 24
Muzeul de Mineralogie 21 0 0 0 21
Centrul Jude ean de Valorificare  i
Promovare a Culturii Tradi ionale 12 0 0 0 12

Ansamblul Artistic Na ional”Transilvania ” 42 0 0 0 42
 coala de Arta ” Liviu Borlan” 24 0 0 0 24
Revista ” Nord Literar” 4,5 0 0 0 4,5
Revista ” Familia Român ” 5,5 0 0 0 5,5
Total cultura 307 0 0 0 307
S.P.C.J.E.P. 34 34 34
Serviciul Public ” Urbanet” 4 0 0 0 4
Serviciul public ” Pentru Voi” 3 0 0 0 3
Serviciul Publcic ” Maramure InfoTurism” 5 0 0 0 5
Serviciul Jude ean de Paz 102 0 102 0 102
Total servicii 148 34 102 0 148
Camera Agricol 22 0 0 0 22
Total general 633 34 102 10 643
Posturi Generale propuse 497 497
Diferenta posturi generale -10 -10


