R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTÃRÂREA
Nr. ___ din 05.11.2018
privind mandatarea primarului municipiului Roman şi a directorului
D.A.P.I.P. pentru a negocia şi semna contractul colectiv de muncă al
personalului contractual din partea angajatorului, precum şi actele
adiţionale ale contractului colectiv de muncă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 19982 din 30.10.2018 iniţiată de
către Primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi
raportul de specialitate nr. 19983 din 30.10.2018 întocmit de D.A.P.I.P. Roman;
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 05.11.2018 al comisiei pentru bugetfinanţe, 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;
În conformitate cu prevederile art. 72 din Legea nr. 188/1999R privind
Statutul funcţionarilor publici, ale art. 131, precum şi cele ale art. 136 din Legea
nr. 62/2011R - Legea dialogului social;
Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi cele ale 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 şi directorul
Direcţiei Administare Pieţe şi Iluminat Public pentru a negocia şi semna din
partea angajatorului contractul colectiv de muncă al personalului contractual din
cadrul Direcţiei Administrare Pieţe şi Iluminat Public, precum şi actele
adiţionale 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
Consilier,
Iulia HAVRICI TOMȘA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 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: Primarul Municipiului Roman
Nr. 19982 din 30.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind mandatarea primarului municipiului
Roman şi a directorului D.A.P.I.P. Roman pentru a negocia şi semna
contractul colectiv de muncă al personalului contractual din partea
angajatorului , precum şi actele adiţionale ale contractului colectiv de
muncă
Potrivit Legii nr. 62/2002 - Legea dialogului social, negocierea colectivă

este obligatorie la nivelul Direcţiei Administrare Pieţe şi Iluminat Public
Roman, iar iniţiativa negocierii aparţine angajatorului sau la cererea scrisă a
reprezentanţilor angajaţilor.
Procedura negocierii colective are ca finalitate încheierea contractului
colectiv de muncă pentru personalul contractual al D.A.P.I.P. Roman.
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.
În vederea îndeplinirii obligaţiei legale de a încheia contract colectiv de
muncă pentru personalul contractual, este necesară mandatarea Primarului şi a
directorului D.A.P.I.P. 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

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: Directia Administrare Pieţe şi Iluminat Public
Nr. 19983 din 30.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind mandatarea primarului municipiului
Roman şi a directorului D.A.P.I.P. Roman pentru a negocia şi semna
contractul colectiv de muncă al personalului contractual din partea
angajatorului , precum şi actele adiţionale ale contractului colectiv de
muncă
Analizând expunerea de motive și proiectul de hotărâre înaintate de
Primarul municipiului Roman- dl. Lucian-Ovidiu Micu, am constatat că acestea
îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate.
Din punct de vedere al oportunității prezentul proiect de hotărâre vine
în sprijinul începerii negocierii contractului colectiv de muncă al personalului
contractual din cadrul DAPIP Roman, pentru a stabili drepturi şi obligaţii numai
în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.
Din punct de vedere al legalității, sunt îndeplinite condiţiile de legalitate
prevăzute de :
- art. 131 din Legea nr. 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 nr. 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.
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(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.”
De asemenea, se constată că prezentul proiect de hotărâre întrunește
condiţiile de fond, formă, necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate
cerute de Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă, motiv
pentru care acordăm aviz favorabil
Faţă de cele expuse apreciem ca legal şi oportun proiectul de hotărâre,
sens în care îl avizăm favorabil.

DIRECTOR D.A.P.I.P.
Ec. Doinita MAFTEI
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