
CONSILIUL LOCAL MARGHITA

Hotărârea nr. 63
Din 27.05.2009

 privind aprobarea contractului colectiv de muncă şi a acordului de muncă încheiat cu 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei municipiului Marghita

Având în vedere Expunerea de motive nr. 3625 din 25.05.2009 întocmit de d-na Curtean Rodica prin 
care se propune aprobarea noului contract colectiv de muncă şi a acordului de muncă încheiat cu personalul 
contractual şi funcţionarii publici din cadrul Primăriei municipiului Marghita,

În conformitate cu prevederile: Legii nr.130/1996, republicată; Legii nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor  publici,  republicată;  Legea  nr.571/2003  cu  modificările  şi  completările  ulterioare;  Legea 
nr.7/2004 privind Codul  de  conduită  a  funcţionarilor  publici,  republicată;  OUG nr.6/2007 privind  unele 
măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici, modificată prin 
OUG nr.9/2008;  OUG nr.10/2008 privind creşterile  salariale  ce se vor acorda în anul 2008 personalului 
bugetar, modificată; OUG nr.41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul 
bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009; HG nr.611/2008 – Normele privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, modificată; HG nr.833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a 
comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective;

Luând act de prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare,
În baza art.36 alin.9 şi art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată
Consiliul Local al municipiului Marghita cu 10 voturi “pentru”, 4 “abtineri”

Hotaraste:

Art.1 Se aprobă Contractul colectiv de muncă pentru angajaţii cu contract individual de muncă din 
cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  municipiului  Marghita,  a  instituţiilor  subordonate  şi  al 
aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Marghita, conform anexei nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Acordul de muncă pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului  municipiului  Marghita  şi  a  instituţiilor  subordonate,  conform  anexei  nr.2  care  face  parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor,
- Biroul buget-contabilitate, salarizare,
- Compartimentul gestiune resurse umane,
- Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Bihor,
- La dosar,
- Spre afişare.
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