
Aviz Toate Comisiile
Proiect nr. 8

ROMANlA

JUDETtfL NEAMT
oRA$UL BICM

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
pentru imputernicirea primarului privind npgocierea contractului/acordului colectiv

de munci alsalariatilor din c{drul Primiriei oragului Bicaz

Consiliul Local al OraguluilBicaz, Judeful Neam!;
Avdnd in vedere prevederile:
-Legii nr, 53/2003- Codul Muncii, republicatdlcu modificirile gi completdrile ulterioare,
-Legii nr, 15312017 - Legea cadru privind salarizarea unitari a personalului pl5tit din fonduri

publice, cu modificirile gi completdrile ulterioare,
-Legii nr, 6212011 a dialoguluisocial, republiQatd;
-HotdrArii Guvernului nr, 28612011 aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilireta

principiilor generale de ocupare a unui post sau temporar vacanl, corespunzdtor functiilrrr

contractuale gi a criteriilor de promovare in grade saf trepte profesionale imediat superioare a personalului

conhactual din sectorul bugetar pldtit din fonduri pu

-Legea nr, 1/2016-pentru modificarea gi

-Hotdrdrii Guvernului nr, 25011992 privind
a l. gjj dialogului social nr, 6212011',

ul de odihnd 9i alte concedii ale salariatilor din

administra{ia publicd, din regiile autonome cu speci deosebit gi din unitalile bugetare, (r);

Lu6nd act de referatul de aprobare a ui, domnul Nicolae Sdldgean inregistrat sub rrr,

HOTARA$TE

Art. 1 Se imputernicegte Primarul oragului Bicaz sa negocieze gi sd semneze contractul colectiv cle

muncd cu reprezentan[ii salarialilor contractuali gi cu acordul colectiv de munci cu reprezentan{ii

func{ionarilor publici in limitele prevdzute de lege,

Art. 2 Primarul Oraqului Bicaz prin Compartilnentul resurse Umane va duce la indeplinire prezenta

hotirdre.
Art. 3 Prin grija secretarul

interesate,

oraEului, hotflrdrea se va comunica persoanelor gi autoritS{ilor

AVIZAT
Secretar General

P0P-RAZBUC Adriana Marinela

10991/16,10,2019;

, Vitzttnd rapotul compartimentului de resonf din cadrul aparatului de specialitate al primarului

inregistrat sub nr, 10992/1 6, 1 0 ,2019',

in conformitate cu avizul comisiilor de speciafitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local;

in temeiul art, '196 alin (1) lit a) din 0,U,G , ni5712019, privind CodulAdministrativ



ORASUL BICAZ
JUDETUL NEAMT

Nr 10991/16,10.2019

REFERAT DE APROBARE
Privind imputernicirea primarului privind negocierea contractului/acordului colectiv

de muncd al salarialilor din cpdrul Primdriei oraqului tsicaz

Avdnd in vedere prevederile:
- art 126 din Legea nr. 6212011 privind Legea dialogului social in care se aratd cum se

desfbqoard negocierea gi incheierea contractul$i colectiv de munc6;
-Legii m.5312003- Codul Muncii, republicatd,lcu modificdrile qi completdrile ulterioare,
-Legii nr. 1fil2Al7 - Legea cadru privind sal/rizarca unitard a personalului pldtit din fonduri
publice, cu modificdrile qi completdrile ulteriopre,
-Legii nr.6212011 a dialogului social, republiQatd;
- Legea nr.112016-pentru modificarea qi complletarea I.egil dialogului social nr.62/20XI;

Ludnd in considerwe art 129*) qi a4. 130 din Legea nr. 6212011, privind Legea

dialogului social, in care se arutd cd angajat|rul impreund cu rcprezentanfii primarului vor
negocia contractul/acordul colectiv de muncd fll salarialilor contractuali qi functionari publici;

Supun dezbateii qi aprobdrii privind imputernicirea primarului sd negocieze
contractul/acordul colectiv de muncd al salariatilor din cadrul Primdriei ora$ului Bicaz

NICOLAE



ORASUL BICAZ
JUDETUL NEA]VIT

Nr 10992/16.10.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind imputernicirea primarului privind negocierea contractului/acordului colectiv

de munc6 al salarialilor din cadrul Primdriei oraqului Bicaz

Jindnd cont de proiectul de hotdrdre iiriliat de dl primar cu privire la imputernicireil
primarului in vederea negocierii Ei semndriil contractului/acordului colectiv de muncd al

salarialilor contractuali qi functionari publici dtn cadrul Primdriei oraqului Bicaz;
Avdnd in vedere art 129*), art. 130 dip Legea nr.6212011, privind Legea dialogului

social, in care se aratd cd angajatorul imprelrnd cu reprezentanlii salarialilor vor negociin

contractul colectiv de muncd:
FaJd de cele prezentate, consider cd Ploiectul de hotdrdre iniliat de Primarul

Bicaz domnul Nicolae Sdldgean, se incadreaid in dispoziliile legale in vigoare Ei

supus dezbateii Consiliului lo cal.

oraqului
poate fi

Compartiment Resurse umane
cons sup Parnic Maricica


