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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea organigramei i statului de func ii la

Revista de cultur i credin  româneasc  „Familia Român ”

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Revistei de cultur i credin  româneasc  „Familia Român ” i avizele favorabile ale comisie juridice i de
disciplin i comisiei pentru activit i economico-financiare;

zând prevederile O.U.G. nr. 63/ 2010 pentru modificarea i completarea Legii nr. 273/ 2006 privind
finan ele publice locale, precum i pentru stabilirea unor m suri financiare;

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 i statul de func ii ale Revistei de cultur   i credin  româneasc
„Familia Român ”, conform anexelor 1 i 2 la prezenta hot râre.

Art.2. Hot rârea se aplic  începând cu data de 16 august 2010.
Art.3. Reîncadrarea personalului pe noile func ii stabilite, ori, dup  caz, încetarea raportului de munc

în condi iile legii se va face în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hot râri.
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;
- Revista  cultural i credin  româneasc  „Familia Român ”.

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

Contrasemneaz
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Revista de cultur i credin  româneasc  „Familia Român ”
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