
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. 215 din 28.10.2016 
 

privind aprobarea Acordului Colectiv de Muncă al funcţionarilor publici din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciile publice de interes 

local fără personalitate juridică 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Având în vedere expunerea de motive nr. 19306 din 21.10.2016 iniţiată de 

Primarul Municipiului Roman - domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu şi raportul de 

specialitate  nr. 19307 din 21.10.2016  întocmit de Serviciul Resurse Umane, 

Salarizare; 

Văzând avizul favorabil nr. 92 din 28.10.2016 al Comisiei pentru buget-

finanţe, avizul favorabil nr. 215 din 28.10.2016 al Comisiei juridice, precum şi  

avizul de legalitate nr. 19688 din 28.10.2016 dat de Secretarul Municipiului 

Roman; 

Examinând prevederile următoarelor acte normative: 

- H.G. nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor 

paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Legea nr. 188/1999R privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 53/2003R privind Codul Muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 62/2011R - Legea dialogului social, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi ale art. 36 alin. (3) lit. 

b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală; 

În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R 

privind administraţia publică locală: 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă Acordul Colectiv de Muncă al funcţionarilor publici din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciile publice de interes   local 

fără personalitate juridică, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

  

 



 

Art. 2 Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate şi 

serviciile publice de interes local fără personalitate juridică, 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, 
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