
  

 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unor masuri in domeniul sanatatii si securitatii in munca 

 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24.02.2011,  
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea unor masuri in domeniul 

sanatatii si securitatii in munca;  
- Raportul de specialitate comun al Directiei dezvoltare si bugete si Biroului resurse 

umane şi gestiunea funcţiilor publice nr.1945 din 14.02.2011 privind aprobarea unor masuri in 
domeniul sanatatii si securitatii in munca; 
 Văzând Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 - „Comisia administraţie publică 
locală, juridică şi ordine publică” ; 

Având în vedere:  
- prevederile Legii 53/2003- Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare; 
- prevederile Legii 130/1996 privind Contractul colectiv de muncă, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 
- prevederile art.72 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, 

republicată; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 833/2007 privind 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, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 Art.1. Se aprobă Acordul colectiv incheiat cu functionarii publici din  aparatul de 
specialitate al Consiliului judetean Alba, pe anul 2011, prevazut in anexa nr. 1, parte integrantă 
din prezenta hotarare. 
 Art.2. Se aprobă Contractul colectiv de munca încheiat cu personalul contractual din  
aparatul de specialitate al Consiliului judetean Alba, pe anul 2011, prevazut in anexa nr. 2, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează 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. 
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