
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
oRA$UL BICAZ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZITIE
privind aprobarea contractului colectiv de munci al salariafilor contractuali

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului,incheiat intre primar
9i reprezentantii salariafilor

Nicolae SSligean, Primarl orasului Bicaz, Judetul Neamt;
AvAnd in vedere prevederile:

-Legii nr. 53/2003- Codul Muncii, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
-Legii nr. 28412010- Lege cadru privind salarizarea unitard a personalului pldtit din fonduri
publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
-Legii nr. 6212011 a dialogului social, republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
-HotdrArii Guvernului nr. 28612011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor funcliilor
contractuale Ei a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediar supeloare a
personalului contractual din sectorul bugetar plitit din fonduri publice;
-Ordonan{ei de Urgen!Et nr. 5712015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in
anul 2016, prorogarea unor termene, precum gi unele mdsurifiscal-bugetare;
-Legea nr. 112016-pentru modificarea gi completarea Legii dialogului social nr.6212011',
-HotdrArii Guvernului nr.25011992 privind concediul de odihni gi alte concedii ale salaria{ilor din
administralia publicd, din regiile autonome cu specific deosebit gi din unitdlile bugetare,
republicatd,

Jinand cont de adresa Inspectoratului Teritorial de Muncd Neamt nr.386412g.03.2016.
in care solicitd intocmirea contractului colectiv de muncd;

AvAnd in vedere adresa Institutiei Prefectului cu nr.124119.09.2016, din cadrul
Serviciului de Verificarea legalitdlii actelor, contencios administrativ si procese electorale, in
care se specificd cd aprobarea Contractului colectiv de muncd se face prin Dispozitie si nu prin
HotdrArea Consiliului Local adoptatd de cdtre Consiliul Local;

in temeiul art. 63 atin (1), lit,,e" art 68('1) si ate art 1j5 alin (1) tit,,a,,,, din Legea
Admi nistratiei pu blice locale nr.21 s12001, repu br icatd gi modificatd

DISPUN
Art. 1 Aprobarea Contractul Colectiv de muncd pentru o perioadd de 24 luni, al

personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, incheiat intre primar
gi reprezentantii salariatilor, conform anexeil, ce face parle integrantd din prezenta dispozitie.

Art' 2 Prevederile Contractului Colectiv de muncd aprobat potrivit prezentei dispozitii se
aplicd de la data inregistrdrii acestuia la Inspectoratul Teritorial de muncd Neamt.

Art' 3 Primarul Orasului Bicaz prin Compartimentul resurse Umane va duce la
indeplinire prezenta hotdrdre.

Art" 4 Prin grija secretarul orasului, dispozitia se va comunica persoanelor si autoritdtilor
rnteresate.

PRIMAR AVIZAT PENTRU LEGALITATE
NICOLAE SECRETAR


