R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTÃRÂREA
Nr. ___ din 21.12.2017
privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul Colectiv
de muncă nr. 818/28.10.2016 al personalului contractual din
cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor, Bazar, Obor Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 22178 din 19.12.2017 iniţiată de către Primarul
municipiului Roman - domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de
specialitate nr. 22179 din 19.12.2017 întocmit de către Direcția Administația
Piețelor Bazar Obor;
- avizul favorabil nr. ___ din 21.12.2017 al comisiei pentru buget-finanţe,
avizul favorabil nr. ___ din 21.12.2017 al comisiei juridice, precum şi avizul de
legalitate nr. _____ din 21.12.2017 dat de Secretarul municipiului Roman;
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 62/2011 republicată - Legea dialogului social, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Legii nr. 53/2003 republicată privind Codul Muncii, cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.U.G. nr.82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative;
- art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „b” din Legea nr. 215/ 2001R
privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr.
215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă Actul adiţional nr. 1 la Contractul Colectiv de muncă
nr. 818/28.10.2016 al personalului contractual din cadrul Direcţiei Administraţia

Pieţelor, Bazar, Obor Roman, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre..
Art. 2 Prevederile Actului adiţional nr. 1 la Contractul Colectiv de muncă
nr. 818/28.10.2016 aprobat potrivit prezentei hotărâri se aplică de la data
înregistrării acestuia la Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ.
Art. 3. Directorul Direcţiei Administraţia Pieţelor, Bazar, Obor Roman
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor
interesate prin grija secretarului municipiului.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa la H.C.L. nr. ___ din 21.12.2017
DIRECŢIA ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR, BAZAR,OBOR ROMAN
Nr.
/

ACT ADITIONAL NR. 1
LA C O N T R A CT C O L E C T I V
DE MUNCA NR. 818/28.10.2017
Prezentul act aditional la contractul colectiv de munca a fost incheiat intre :
(1) UNITATEA: Direcţia Administraţia Pieţelor,Bazar,Obor
Roman – Persoana juridica cu sediul in Roman,Str. Petrodava Nr.8,
reprezentata potrivit art. 134.1 din Legea nr. 62/2011, de catre d-nul.
Lucian Ovidiu Micu-Primar si dna Maftei Doiniţa-director DAPBO, in
calitate de reprezentanti ai angajatorului,
Si
(2) SALARIATII: reprezentati legal de D-na Furdui Adriana şi
D-nul Blaj Iosif
potrivit art. 134.2 din Legea nr. 62/2011, si art. 221 – 222 din Legea
nr.53/2003 republicata,
au convenit incheierea prezentului contract colectiv de munca:
1. Art.17 (1) Pentru munca prestată, salariaţii au dreptul la un
salariu de bază în lei, corespunzător funcţiei pe care o ocupă, în
conformitate cu legislaţia în vigoare, care nu va fi sub salariul minim brut
garantat in plata stabilit prin Hotarare de Guvern.
Salariul minim brut negociat la nivel de unitate este de 2070 lei cu
01.01.2018.
2. Majorarea salariilor incepand cu data de 01.01.2018 cu 20 %.
3. Salarizarea este in concordanta cu Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice si a altor dispozitii legale
aplicabile.
4. Celelalte prevederi raman neschimbate. Clauzele din contract
modificate in legislatie pe durata valabilitatii prezentului contract colectiv
de munca, vor face parte de drept din acesta.
Reprezentantii unitatii,
Primar,
Lucian Ovidiu Micu

Director DAPBO
Doiniţa Maftei

Reprezentantii salariatilor,
1. Furdui Adriana

2. Blaj Iosif

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744 .650
Fax. 0233.741.604, E-mail: primaria@primariaroman.ro
Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 22178 din 19.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional
nr. 1 la Contractul Colectiv de muncă nr. 818/28.10.2016 al
personalului contractual din cadrul Direcţiei Administraţia
Pieţelor, Bazar, Obor Roman
Având în vedere obligativitatea angajatorului, stabilită de
prevederile Legii nr. 62/2011 (R) - Legea dialogului social, cu
modificările şi completările ulterioare de a negocia şi de a încheia
contract/act adiţional la contractul colectiv de muncă, la nivelul
D.A.P.B.O. Roman s-a parcurs procedura de negociere încheiată cu
semnarea Actului adiţional la Contractul Colectiv de muncă nr.
818/2016 al personalului contractual din cadrul D.A.P.B.O. Roman, în
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 82/2017 - pentru modificarea
şi completarea unor acte normative, pentru punerea în aplicare a
prevederilor O.U.G. nr. 79/2017 privind modificarea şi completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
Faţă de cele expuse rugăm domnii consilieri să se pronunţe prin
vot asupra proiectului de hotărâre anexat.
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604,
E-mail: primaria@primariaroman.ro

Emitent: Direcția Administrația, Piețelor, Bazar, Obor
Nr. 22179 din 19.12.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la
Contractul Colectiv de muncă nr. 818/28.10.2016 al personalului
contractual din cadrul
Direcţiei Administraţia Pieţelor, Bazar, Obor Roman
Din punct de vedere al oportunităţii, încheierea Actului adiţional la
Contractul colectiv de muncă al personalului contractual din cadrul
D.A.P.B.O. Roman, este necesară în vederea conformării cu prevederile
O.U.G. nr. 82/2017 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 79/2017 privind
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
Din punct de vedere al legalităţii, Actul adiţional la Contractul colectiv
de muncă încheiat între angajatorul reprezentat prin persoanele mandatate prin
H.C.L. nr. 93/21.04.2016: Primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu
Micu, Director D.A.P.B.O. – d-na Maftei Doiniţa şi salariaţii din cadrul
D.A.P.B.O., reprezentaţi de: d-na Furdui Adriana şi dl. Blaj Iosif, respectă
prevederile:
- Legii nr. 62/2011 republicată - Legea dialogului social, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Legii nr. 53/2003 republicată privind Codul Muncii, cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative,
acte normative care stabilesc condiţiile în care autorităţile şi instituţiile publice
pot încheia contracte/acte adiţionale la contracte colective de muncă.
Faţă de cele expuse apreciem ca oportun, necesar şi legal proiectul de
hotărâre, sens în care îl avizăm favorabil.
Director D.A.P.B.O.,
Maftei Doiniţa

