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        ROMÂNIA                                                   

JUDEŢUL NEAMT 

MUNICIPIU ROMAN 

Nr.                 /  

 

 

ACT ADITIONAL NR. 1 

 LA ACORDUL COLECTIV DE MUNCĂ     

NR. 19750/28.10.2016 

 

Prezentul act aditional la acordul colectiv de munca a fost incheiat intre : 

 

1. Angajatorul reprezentat prin persoanele mandatate: 

                   

        Primarul municipiului Roman, dl. Lucian-Ovidiu Micu , 

          Consilier local, dna Iulia Havrici-Tomşa 

          Consilier local, dl. Leonard Achiriloaei 

şi 

 

2. Salariaţii – funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, Direcţia Poliţia Locală,  Direcţia Locală de Evidenţă a 

Persoanelor şi Direcţia Servicii Edilitare, reprezentaţi de :      

   

 dl. Toader Vasile, preşedintele Sindicatului Administraţiei publice 

locale  şi de dl.  Nicolae-Marian  Simon, preşedinte executiv al grupei 

sindicale constituite la nivelul Direcţiei Poliţia Locală Roman  a 

sindicatului “PRO LEX” , sindicat reprezentativ la nivelul Direcţiei 

Poliţia Locală, 

potrivit art.134.2 din Legea nr.62/2011 şi art.72 din Legea nr.188/1999, 

republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

au convenit incheierea prezentului act adiţional la acordul colectiv de muncă . 

 
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 în plată stabilit prin Hotărâre de 

Guvern. 

Salariul minim brut negociat la nivel de unitate este de 2070 lei cu 01.01.2018. 

 

2. Majorarea salariilor începând cu data de 01.01.2018 cu  20 %. 
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3. Salarizarea este în concordanţă cu Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice şi a altor dispoziţii legale aplicabile. 

 

4. Celelalte prevederi rămân neschimbate. Clauzele din acord modificate în 

legislaţie pe durata valabilităţii prezentului acord colectiv de muncă, vor face parte 

de drept din acesta. 

 

 
     ANGAJATOR:                                    Reprezentanţi mandataţi ai   

                                                           Sindicatelor funcţionarilor publici  

  Primarul municipiului Roman                

        Lucian-Ovidiu Micu                                   Preşedintele Sindicatului  

                                                                               Administraţiei Publice Locale 

                Consilier local,                                               Vasile  Toader 

         Iulia Havrici-Tomşa                        

                                                                          Preşedinte Grupa sindicală           

            Consilier local,                        ProLex a Direcţiei Poliţia  Locală Roman,                     

         Leonard Achiriloaei                               Nicolae-Marian  Simon 


