
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN 

 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea Contractului/Acordului colectiv de muncă la nivelul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov:

Având în vedere:
- Adresa  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului 

Ilfov nr.  19900/03.12.2008, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr 
12967/08.12.2008, 

- Referatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Ilfov nr.  ______/______2009 înregistrat la Consiliul Judeţean Ilfov cu 
nr. ______/______2009

-  Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 
Judeţean Ilfov înregistrată cu nr. ________/________2009

- Raportul  Direcţiilor  de  specialitate   înregistrat  cu  nr. 
_______/________2009.

- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  învăţământ,  sănătate,  familie, 
protecţie  socială,  protecţie  copii,  activităţi  sportive,  de  agrement  şi 
turism;

- Raport  de  avizare  al  Comisiei  de  servicii  publice,  sociale,  comert, 
privatizare si integrare europeana.

Ţinând  seama  de  prevederile  Contractului  unic  la  nivel  naţional  pe  anii 
2007-2010, Contractul colectiv de muncă la nivelul unitaţilor de asistenţă socială 
pe  perioada  2007-2009 nr.591/2007,  Hotărârea  de  Guvern  nr.  281 /  1993 -  cu 
privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, Legea nr. 53/2003 – Codul 
muncii,  Hotărârea  de  Guvern  nr.  833/2007 –  privind  normele  de  organizare  şi 
funcţionare  a  comisiilor  paritare  şi  încheierea  acordurilor  colective,  Legea  nr. 
188/1999  –  privind  statutul  funcţionarilor  publici,  republicată,  Hotărârea  de 
Guvern nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi 
funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;



În baza Art. 91, alin (1), lit a, alin 2, lit c şi Art. 97 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Contractul/Acordul colectiv de muncă la nivelul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, prezentat în anexa la 
prezenta Hotărâre.

Art.  2. Plata  drepturilor  prevăzute  în  Contract/Acord  se  efectuează  din 
bugetul propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Ilfov, aprobat pe anul 2009.

Art. 3.  În cazul apariţiei altor prevederi legale ce reglementează drepturile 
de  natură  salarială  prezentul  Contract/Acord  colectiv  de  muncă  se  modifică 
corespunzător 

Art. 4. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov va 
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

                                                         
    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                                                                                         Monica TRANDAFIR

Nr. ________
Din________2009

               


	 HOTĂRÂRE

