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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind modificarea organigramei i a statului de func ii al Camerei Agricole jude ene Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul nr.
392/ 21 iulie 2010 al Camerei Agricole Jude ene Maramure  prin care se propune modificarea organigramei i
a statului de func ii al Camerei Agricole Jude ene Maramure i Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr.
104/ 2010 privind stabilirea num rului de posturi din aparatul de specialitate al Consiliului jude ean i
institu iilor subordonate, în vederea încadr rii în num rul maxim de personal stabilit în baza anexelor la
Ordonan a de Urgen  nr. 63/ 2010 i avizele favorabile ale comisiei juridice i de disciplin i comisiei pentru
activit i economico-financiare;
 V zând prevederile Legii nr. 188/ 1999 privind Statutul func ionarilor publici, republicat , prevederile
Legii nr. 330/ 2009 privind salarizarea unitar  a personalului pl tit din fonduri publice, prevederile din
Ordonan a de Guvern nr. 1/ 2010 privind unele m suri de reîncadrare a unor categorii de personal din sectorul
bugetar i stabilirea salariilor acestora precum i alte m suri în domeniul bugetar, prevederile OUG nr. 63/
2010 pentru modificarea i completarea Legii nr. 273/ 2006 privind finan ele publice locale, precum i pentru
stabilirea unor m suri financiare i avizul Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici – Bucure ti  nr. 490348/
26.07.2010 privind func iile publice;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (2), lit. c) i ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administra iei
publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
 Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE
Art.1. Se aprob  organigrama Camerei Agricole jude ene Maramure  conform anexei 1 care face

parte integrant  din prezenta hot râre.
Art.2. Se aprob  Statul de func ii al Camerei Agricole Jude ene Maramure  conform anexei nr. 2 care

face parte integrant  din prezenta hot râre.
Art.3. Se aprob  transformarea unui post  contractual de consilier grad II în func ie public  de

execu ie Consilier Clasa I asistent treapta de salarizare 1.
Art.4. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :

- Institu iei Prefectului - jude ului Maramure ;
- Direc iei Economice;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Compartimentului resurse – umane;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Camerei Agricole Jude ene Maramure .

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din 12 august 2010. Au fost prezen i 32  consilieri jude eni (total consilieri jude eni – 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man
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