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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea organigramei i a statului de func ii pentru aparatul de specialitate

al Consiliului jude ean Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
avizul Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici precum i avizele favorabile ale Comisiei juridice
i de disciplin i ale Comisiei pentru activit i economico – financiare;

inând cont de dispozi iile prevederilor Legii nr. 188/ 1999 privind Statutul func ionarilor
publici, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare i ale Codului Muncii aprobat prin
Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003, republicat ;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (2), lit. b) 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 RE:
Art.1. Se aprob  organigrama aparatului de specialitate al Consiliului jude ean Maramure

conform anexei nr.1 la prezenta hot râre.
Art.2. Se aprob  statul de func ii pentru aparatul de specialitate al Consiliului jude ean

Maramure  conform anexei nr. 2 la prezenta hot râre.
Art.3. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hot râri personalul din

aparatul de specialitate va fi numit în condi iile legii în noile func ii publice sau contractuale dup
caz.

Art.4. În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hot râri se va elabora i
supune aprob rii Consiliului jude ean, un nou regulament de organizare i func ionare al aparatului
de specialitate. Dup  aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare vor fi adoptate în mod
corespunz tor sau întocmite dup  caz, noi fi e de post pentru func iile publice i contractuale
cuprinse în statul de func ii.

Art.5. La data intr rii în vigoare a prezentei hot râri, se abrog  organigrama i statul de
func ii aprobate prin Hot rârea Consiliului jude ean nr. 110/ 2010 cu modific rile ulterioare.

Art.6. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iilor, compartimentelor i birourilor din aparatul de specialitate al

Consiliului jude ean.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 31 voturi „pentru” i 2 „ab ineri” în edin a ordinar
din 26 martie 2013. Au fost prezen i 33 de consilieri jude eni din totalul 34 consilieri jude eni în
func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 26 martie 2013
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