
 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L  L O C A L  

 
H O T Ã R Â R E A  

 
Nr. ___ din 05.11.2018 

 
privind mandatarea primarului municipiului Roman pentru a negocia şi 

semna acordul colectiv al funcţionarilor publici şi contractul colectiv de 

muncă al personalului contractual din partea angajatorului , precum şi 

actele adiţionale ale acordului colectiv, respectiv ale contractului colectiv de 

muncă 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

 Având în vedere : 
- art. 72 din Legea nr.188/1999(r) privind Statutul funcţionarilor publici; 
- art. 131 şi art 136 din Legea 62/2011(r) - Legea dialogului social; 
- expunerea de motive nr. 19496/2018 iniţiată de către Primarul 

municipiului Roman - domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de 

specialitate nr. 19497/2018  întocmit de Serviciul resurse umane, salarizare; 
 - avizul favorabil nr. ___ din 05.11.2018 al comisiei pentru buget-finanţe, 

avizul favorabil  nr. ___ din 05.11.2018 al comisiei juridice, precum şi  avizul de 

legalitate nr. _____ din 05.11.2018 dat de Secretarul municipiului Roman; 
- prevederile 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 mandatează primarul municipiului Roman pentru a negocia şi 

semna din partea angajatorului, acordul colectiv al funcţionarilor publici şi 

contractul colectiv de muncă al personalului contractual, precum şi actele 

adiţionale ale acordului colectiv, respectiv ale contractului colectiv de muncă. 
  

Art. 2. Primarul municipiului va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  
 

Art. 3. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor 
interesate prin grija secretarului municipiului. 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ 
                 Consilier,                                        Secretarul Municipiului Roman, 
      Iulia HAVRICI TOMȘA                                  Gheorghe CARNARIU 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind mandatarea primarului municipiului 
Roman pentru a negocia şi semna acordul colectiv al funcţionarilor publici 

şi contractul colectiv de muncă al personalului contractual din partea 
angajatorului, precum şi actele adiţionale ale acordului colectiv, respectiv 

ale contractului colectiv de muncă 
 
Potrivit Legii nr. 62/2002 - Legea dialogului social, negocierea colectivă este 

obligatorie la nivelul Primăriei municipiului Roman, iar iniţiativa negocierii aparţine 

angajatorului sau la cererea scrisă a organizaţiei sindicale reprezentative sau a 

reprezentanţilor angajaţilor.  
Procedura negocierii colective are ca finalitate încheierea contractului colectiv 

de muncă pentru personalul contractual al aparatului de specialitate al primarului şi 

serviciilor publice de interes local subordonate fără personalitate juridică. 
Contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinată, care nu 

poate fi mai mică de 12 luni şi mai mare de 24 de luni. Părţile pot hotărî prelungirea 

aplicării contractului colectiv de muncă, în condiţiile stabilite de lege, o singură dată, 

cu cel mult 12 luni. 
Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi actele adiţionale la acesta se 

încheie în formă scrisă şi se înregistrează prin grija părţilor, la Inspectoratul Teritorial 

de Muncă al judeţului Neamţ. 
La nivelul Primăriei municipiului Roman, conform Legii nr. 188/1999(r) 

privind Statutul funcţionarilor publici se poate încheia,  acord colectiv între angajator 

şi sindicatul/sindicatele reprezentative ale funcţionarilor publici sau cu reprezentanţii 

funcţionarilor publici ai instituţiei. 
În vederea îndeplinirii obligaţiei legale de a încheia contract colectiv de muncă 

pentru personalul contractual, respectiv acord colectiv pentru funcţionarii publici, este 

necesară mandatarea Primarului în acest scop. 
 

Faţă de cele expuse rugăm domnii consilieri să se pronunţe prin vot asupra 

proiectului de hotărâre anexat. 

 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind mandatarea primarului municipiului 
Roman pentru a negocia şi semna acordul colectiv al funcţionarilor publici 

şi contractul colectiv de muncă al personalului contractual din partea 

angajatorului , precum şi actele adiţionale ale acordului colectiv, respectiv 

ale contractului colectiv de muncă 
 

Analizând proiectul de hotărâre constatăm că sunt îndeplinite condiţiile de 

legalitate prevăzute de : 
- art.72 din Legea nr.188/1999 (r) privind Statutul funcţionarilor publici; 
- art. 131 din Legea 62/2011(r) Legea dialogului social  : 
“ (1) La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor colective de muncă 

părţile sunt egale şi libere. 
    (2) Este interzisă orice imixtiune a autorităţilor publice, sub orice formă şi 

modalitate, în negocierea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea 

contractelor colective de muncă.” 
- art. 136 din Legea 62/2011(r) Legea dialogului social; 

  “(1) Contractele colective de muncă, încheiate la orice nivel, nu pot fi semnate 

decât de reprezentanţii mandataţi în acest sens ai părţilor care au negociat. 
     (2) Anterior încheierii şi semnării contractelor colective de muncă la nivel de 

sector de activitate, angajatorii membri ai organizaţiilor patronale reprezentative la 

nivel de sector de activitate, precum şi organizaţiile sindicale membre ale 

confederaţiilor sindicale participante la negocieri îşi vor împuternici reprezentanţii să 

negocieze prin mandat special.” 
Din punct de vedere al oportunităţii , prezentul proiect de hotărâre vine în 

sprijinul  începerii negocierii contractului colectiv de muncă al personalului 

contractual, precum şi al acordului colectiv al funcţionarilor publici din instituţie, 

pentru a stabili drepturi şi obligaţii numai în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege. 
 

Faţă de cele expuse apreciem ca legal şi oportun proiectul de hotărâre, sens în 

care îl avizăm favorabil. 

 
Şef serviciu resurse umane, salarizare 

Otilia GĂLĂŢEANU 


