CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Contractului colectiv de munca al personalului
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Argeș, pentru perioada 01.11.2014-31.10.2015

Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean și Raportul comun nr.14631/24.10.2014 al Direcţiei Administraţie
Publică Comunitaţi Locale, Direcţiei Economice, Serviciului Resurse Umane,
precum şi al Reprezentantului personalului contractual;
Având în vedere:
• 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;
• 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 ;
• Legea nr.53/2003 – privind Codul muncii, modificată şi completată;
• Avizul secreatrului judetului Arges;
• Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c)
din Legea nr. 215/2001, republicata,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă Contractul colectiv de muncă pentru perioada 01.11.2014 31.10.2015 al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Argeş, conform anexei parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2 .Contractul Colectiv de muncă intră în vigoare la data de 01.11.2014 şi
se aplică până la data de 31.10.2015.
ART.3. Plata drepturilor prevăzute în Contractul colectiv de muncă se va
efectua din veniturile proprii ale Consiliului Judeţean Argeş, cu începere de la
01.11.2014.
ART.4. (1) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş să
semneze, pentru Consiliul Judeţean Argeş Contractul colectiv de muncă, precum
şi actele adiţionale ale acestora.
(2) Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş să semneze
prelungirea Contractului colectiv de muncă.
ART.5. Înregistrarea Contractului colectiv de muncă la Inspectoratul Teritorial
de Muncă Argeş se va face prin grija Reprezentantului personalului contractual.
ART.6. (1) Direcţia Economică va opera toate modificările necesare în cadrul
bugetului Consiliului Judeţean Argeş pentru perioada 01.11.2014-31.10.2015.
(2) Contractul colectiv de muncă al angajaţilor din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Argeş este considerat, va fi interpretat şi va fi
aplicat de părţile contractante ca Contract colectiv de muncă aplicabil
personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean
Argeş.
ART.7. Compartimentul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica
prezenta hotărâre :
• Instituţiei Prefectului-Judeţul Arges;

• Direcţiei Economică;
• Serviciul Resurse Umane;
• Reprezentantului personalului contractual.

PREȘEDINTE,
GRIGORE FLORIN TECĂU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2014
Nr.___

