
Proiect nr. 3
Aviz comisia economicd

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
ORA$UL BTCAZ

CONSILIUL LOCAL

HOTANAne
penl;ru imputer{ricirea primarului privind negocierea contractului/acordului

colectiv de Inunci al salariatilor din cadrul Primiriei orasului Bicaz

Consiliul Local al Ora;ului Bicaz, Jude{ul Neamf;
Avdnd tn vedere prqvederile:

-Legii nr.5312003- Codul Muncii, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
-Legii nr.28412010- Lege cadru privind salafizarea unitarii a personalului pl[tit din fonduri
publice, cu modificdrile gi oomplet[rile ulterioare,
-Legii nr.62120l I a dialogUlui social, republicatd;
-HotdrArii Guvernului nr. 28612011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocqpare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor funcliilor
contraetuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice;
-Ordonanlei de Urgen!6 nr.8312014 privind salafizarca personalului pldtit din fonduri publice in
anul 2015, precum gi alte mdsuri in domeniul cheltuielilor publice, cu modific[rile gi

compl etdrile ulterioare,
-Legea nr.112016-pentru modificarea gi completarea Legil dialogului social nr.6212011;
-Hotdrdrii Guvernului nr.15011992 privind concediul de odihnd gi alte concedii ale salarialilor
din administrafia public6, din regiile autonome cu specific deosebit gi din unit61ile bugetare, (r);

Jindnd cont de adrepa Inspectoratului Teritorial de Muncd Neam{ nr. 38642129.03.2016;
LuAnd act de expufierea de motive a primarului, domnul Nicolae Sdldgean inregistrat[

sub nr. 6619 128.06.2016:
Ydzdnd rapotul cogrpartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

prinrarului inregistrat sub nf . 6620 128.06.20 1 6 ;

In conformitate cu dyizul comisiilor de specialitate;
in terneiul art.36 alin.(9), art.45 alin. (l) afi.49, si ale art 115 alin. (l) lit. b) din Legea nr.

21512001privind administrafia publicd local[, republicat6, cu modificarile gi completdrile ulterioare,

HOTARASTE

Art. 1 Se imputernice$te primarul oraEului Bicaz sd negocieze Ei sd semneze contractul
colectiv de muncd cu repfezentanlii salarialilor contractuali Ei acordul colectiv de munca cu
reprezentanlii funcfionarilol publici in limitele prevdzute de lege.

Art. 2 Primarul Oragului Bicaz prin Compartirnentul resurse Umane va duce la
indepl inire prezenta hotdrAre.

Art. 3 Prin grija seeretarul oraqului, hotdr6rea se va comunica persoanelor gi autoritifilor

INITIATOR
Primar- Nicolae SAIACEaN

interesate.



6619/28.06.20L6

EXPUNERE DE MOTIVE,
Pentru imputernicirea Primarului privind negocierea gi semnarea Contracturlui
colectiv de munci,a salariafilor contractuali, actelor aditionale $i a Acordului colectiv
de rnuncS, din cadrul Primdriei orasului Bicaz

AvAnd in vedere art 36 alin (1), (9), si ale art 45, alin (1), art 115 alin ('1), lit b) din
Legea nr.21512001, repu$licatd privind legea administraliei publice locale;

ln temeiul art 126 din Legea nr.6212011, privind Legea dialogului social in care aratd
cum se desfdgoari negocierea si incheierea contractelor colective de muncd;

Propun spre apro$are Consiliului Local: ca Primarul sd aibi imputernicirea privind
negocierea si semnarea Contractului colectiv de muncS,salariatilor contractuali, actelor
aditionale si a Acordului cqlectiv de muncd, din cadrul Primdriei orasului Bicaz.

NICOL EAN

/{R i 6'A aa(Xg ,pG ,f.<rlQ

REFERAT
privind imputernicirea Primarului in vederea negocierii gi semnirii Contractului
colectiv de muncd,a salariafilor contractuali, actelor adilionale 9i a Acordului colec;tiv
de munci. din cadrul Primiriei orasului Bicaz

VdzAnd expunerea de motive a Primarului care solicitd imputernicire pentru
neEocierea si semnarea Contractului colectiv de muncd,a salaria{ilor contractuali, actelor
aditionale si a Acordului oolectiv de muncd, din cadrul Primdriei orasului Bicaz, conform aft
36 alin (1),(9) si ale art 45, alin (1), ad '115 alin (1), lit b) din Legea nr.21512001, republicatd
privind Legea erdministra{iei publice locale;

ln temeiul ar1.126 din Legea nr. 6212A11, privind Legea dialogului social in care aratd
cum se desfdsoard negocierea gi incheierea contractelor colective de muncd;

Petru intocmirea Contractului colectiv de muncd. trebuie resoectate anumite
proceduri, una dintre acdstea este ca prin Consilil Local sd se aprobe o imputerrricire a
Primarului in vederea negocierii si semndrii Contractului colectiv de muncd,a salariatilor
contractuali, actelor aditionale si a Acordului colectiv de muncd, din cadrul Primdriei orasului
Bicaz

RESURSE UMANE,
cons sup Parnic Maricica


