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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind adoptarea Regulamentului de organizare i func ionare al aparatului de specialitate

al Consiliului jude ean Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure i
Raportul Direc iei juridice i administra ie public i avizul favorabil al comisiei juridice i de
disciplin ;

Luând în considerare prevederile O.U.G. nr. 77/ 2013 pentru stabilirea unor m suri privind
asigurarea func ionalit ii administra iei publice locale, pentru stabilirea num rului de posturi i
reducerea cheltuielilor la institu iile i autorit ile publice din subordinea, sub autoritatea sau în
coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

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 uterioare;

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se adopt  Regulamentul de organizare i func ionare a aparatului de specialitate al
Consiliului jude ean Maramure  conform anexei care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.2. Începând cu data adopt rii prezentului Regulament de organizare i func ionare, orice
dispozi ie contrar  se abrog .

Art. 3. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iilor, serviciilor, birourilor i compartimentelor din cadrul Consiliul

jude ean Maramure .

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  din 30
septembrie 2013. Au fost prezen i 31 de consilieri jude eni din totalul 35 consilieri jude eni în
func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 30 septembrie 2013
Nr. 150

Anexa la prezenta hot râre poate fi accesat  pe site-ul Consiliului Jude ean Maramure
www.cjmaramures.ro.

http://www.cjmaramures.ro

