
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Acordului colectiv si a Contractului colectiv de munca incheiate cu  salariatii din 
aparatul de specialitate al Consiliului judetean Alba 

 
Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinara în data de 16 aprilie 2009,  
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului colectiv si a 

Contractului colectiv de munca incheiate cu salariatii din aparatul de specialitate al Consiliului judetean 
Alba;  

- Raportul de specialitate comun al Directiei dezvoltare si bugete si Biroului resurse umane şi 
gestiunea funcţiilor publice nr. 4642 din 09.04.2009 privind aprobarea Acordului colectiv si a Contractului 
colectiv de munca incheiate cu salariatii din aparatul de specialitate al Consiliului judetean Alba, pe anul 
2009; 
            Văzând: 
             Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – „Comisia dezvoltare economica, bugete, 
strategii si cooperare interinstitutionala”; 

Având în vedere:  
- prevederile Legii 130/1996 privind Contractul colectiv de munca, republicata, cu completarile si 

modificarile ulterioare; 
- prevederile Contractului colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 nr. 2895 din 

29.12.2006, publicat in monitorul Oficial al Romaniei nr. 5 din 29.01.2007, Partea a V-a; 
- prevederile Legii 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 72 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata; 
- prevederile Hotararii Guvernului nr. 833/2007privind Normele de organizare si functionare a 

comisiilor paritatare si incheierea acordurilor colective 
În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, 

adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE 

 
 Art.1. Se aprobă Acordul colectiv incheiat cu functionarii publici din  aparatul de specialitate al 
Consiliului judetean Alba, pe anul 2009, prevazut in anexa nr. 1,  parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.2. Se aprobă Contractul colectiv de munca incheiat cu personalul contractual din  aparatul de 
specialitate al Consiliului judetean Alba, pe anul 2009, prevazut in anexa nr. 2, parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
dezvoltare si bugete si Biroul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice. 
  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei dezvoltare si bugete; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice. 

 
PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL                                                                  
                    
                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                        SECRETARUL JUDETULUI, 
                                                                                                Mariana HURBEAN                                     
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