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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului aditional la Acordul/Contractul colectiv de
munca aprobate prin Hotararea nr. 219/31.10.2014 si respectiv Hotararea
nr. 220/31.10.2014
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean și Raportul comun nr.4678/03.04.2015 al Direcţiei Administraţie
Publică Comunitaţi Locale, Direcţiei Economice, Serviciului Resurse Umane şi
Reprezentantilor funcţionarilor publici si personalului contractual ;
Având în vedere:
• Art.4 din Hotararile C.J.A. nr. 219/31.10.2014 prin care a fost aprobat
Acordul Colectiv de Munca si respectiv nr. 220/31.10.2014 prin care a
fost aprobat Contractul Colectiv de Munca, coroborate cu cele ale art.3
din Acordul/Contractul Colectiv de Munca ;
• Avizul Comisiei Paritare nr.6 din 09.02.2015 ;
• Procesul-Verbal de negociere la Actul Aditional la Acordul/Contractul
Colectiv de Munca la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului
Judetean Arges nr.3740/17.03.2015 ;
• Art.91 alin.(1) lit.f din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale ,
republicata si actualizata;
• Art . 72 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
(r2), cu modificările şi completările ulterioare ;
• Art.128 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu
modificările și completările ulterioare ;
• Titlul VIII al Legii 53/2003 - Codul Muncii, modificată şi completată,
• Legea
nr. 284/2010 - Lege cadru privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Legea nr. 283/2011 privind aprobarea OUG nr. 80/2010 pentru
completarea art. 11 din OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor
măsuri financiare în domeniul bugetar ;
• OG nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea
reducerilor salariale ;

• OG nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul
bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum
şi unele măsuri fiscal-bugetare ;
• HG nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea
profesională a funcţionarilor publici ;
• HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare ;
• Art . 22 din HG nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare
a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective;
• Art .21, alin.3 ,lit.j) din Legea 571/2003 Codul fiscal ;
• Art .3, pct.1 si art.9, pct.1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale
• Art .120 din Constituţia României;
• Legea nr.53/2003 – privind Codul muncii, modificată şi completată ;
• Conventia Internationala din 17 octombrie 2003 pentru salvgaldarea
patrimoniului cultural imaterial adoptata prin Legea nr.410/2005 ;
• Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial .
• Hotararea consiliului judetean nr.29/13.02.2015 privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Arges pe anul 2015 și
estimările la activitatea proprie pe anii 2016-2018.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c)
din Legea nr. 215/2001, republicata si actualizata ,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă Actul aditional la Acordul/ Contractul colectiv de
muncă al salariatilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Argeş aprobate prin Hotararea consiliului judetean nr. 219/31.10.2014 si
respectiv Hotararea consiliului judetean nr. 220/31.10.2014, conform anexelor 1
si 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Plata drepturilor prevăzute în Actul aditional la Acordul
/Contractul colectiv de muncă se va efectua din veniturile proprii ale Consiliului
Judeţean Argeş.
ART.3. Direcţia Economică va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.
ART.4. Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica
hotărârea :
• Instituţiei Prefectului-Judeţul Arges;

• Direcţiei Economică;
• Serviciului Resurse Umane;
• Reprezentantilor funcţionarilor publici si personalului contractual.
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