
 

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 Ă R Â R E A  

 
Nr. __ din ___.02.2022 

 
privind mandatarea doamnei Vieru Sorina în vederea 

negocierii și semnării contractului colectiv de muncă la 
nivelul Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Roman, precum și actelor adiționale la contractul colectiv 

de muncă 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 
 

             Având în vedere:  
  - referatul de necesitate nr. 1559 din 10.02.2022 al Direcției de Asistență 

Socială a Municipiului Roman; 
       - referatul de aprobare nr. 10517 din 15.02.2022 înaintat de către 

Primarul Municipiului Roman - domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul 

de specialitate nr. 10903 din 16.02.2022 întocmit de către Serviciul Resurse 
Umane, salarizare și Direcția juridică și Administrație Publică; 

- avizul de legalitate nr. ____ din __.02.2022 dat de Secretarul general al  
Municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din  __.02.2022 al Comisiei 
pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. ___ din __.02.2022 al 
Comisiei juridice; 

- prevederile art. 129, art. 131, art. 134 alin. (1) litera a, art. 136 alin. (1) 
din Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social; 

- prevederile art. 229 și art. 230 din Legea nr. 53/2003 Republicată – 
Codul muncii; 

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. a), art. 139, alin. 1 și al art. 196, alin. (1),  
lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 
  

  Art. 1. Se aprobă mandatarea doamnei Vieru Sorina – director executiv 
al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman, în vederea negocierii și 



 
semnării contractului colectiv de muncă și actelor adiționale la nivelul Direcției 

de Asistență Socială a Municipiului Roman. 
 

         Art. 2.  Persoana nominalizată la art. 1 va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 

       Art. 3. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului  
general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.  
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ 
             Consilier,                                Secretarul general al Municipiului Roman, 
 Radu-Cătălin CURPĂN                                       Gheorghe CARNARIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale 

privind majoritatea de voturi. 
 Nr. total al aleșilor locali în funcție 21  Voturi „pentru”          __ 
 Nr. total al aleșilor locali prezenți   __  Voturi „împotrivă”      _ 
 Nr. total al aleșilor locali absenți      _  Abțineri                       _ 
 Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot       _ 



 

                       

   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 DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
Nr. 1559 din 10.02.2022 
 
 
 
 

REFERAT DE NECESITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind mandatarea doamnei Vieru Sorina în 
vederea negocierii și semnării contractului colectiv de muncă la 

nivelul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman, precum și 

actelor adiționale la contractul colectiv de muncă 
 

  
 Potrivit Legii nr. 62/2011 – Legea dialogului social, la nivelul Direcției de 

Asistență Socială, este obligatorie organizarea și desfășurarea negocierii 

colective în vederea încheierii contractului colectiv de muncă. 
 Conform dispozițiilor art. 129 alin. (3) din Legea nr. 62/2011 angajatorul 
iniţiază negocierea colectivă cu cel puţin 45 de zile calendaristice înaintea 
expirării contractului colectiv de muncă. Anterior negocieriilor și semnării 
contractului colectiv de muncă, Legea dialogului social, prin dispozițiile art. 

136, impune împuternicirea prin mandat special a reprezentantului legal al 
angajatorului. 
 Contractul colectiv de muncă aplicabil personalului contractual din cadrul 
Direcției de Asistență Socială Roman a fost înregistrat la Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Neamț în data de 12 decembrie 2019 și a fost încheiat pentru o 

perioadă de 24 de luni. 
 În prezent, valabilitatea contractului colectiv de muncă este prelungită în 

conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1) Legea nr. 55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.  
 

    În acest sens, în vederea îndeplinirii obligației legale privind organizarea 
și desfășurarea negocierilor și încheierea contractului colectiv de muncă pentru 

personalul contractual al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman, 

este necesară mandatarea directorului executiv al Direcției de Asistență Socială, 

doamna Vieru Sorina, în acest scop. 
  

 Ca urmare a celor prezentate mai sus, vă solicităm aprobarea proiectului 
de hotărîre anexat. 
                                                    

Director executiv, 
Sorina VIERU 



 

                    

       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 
 
Emitent: CABINET PRIMAR 
Nr. 10517 din 15.02.2022    
                                          
                         
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind mandatarea doamnei Vieru Sorina în 
vederea negocierii și semnării contractului colectiv de muncă la 

nivelul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman, precum și 

actelor adiționale la contractul colectiv de muncă 
 
Prin referatul de necesitate nr. 1559 din data de 10 februarie 2022, 

Direcția de Asistență Socială Roman, solicită mandatarea doamnei Vieru Sorina, 
având funcția de director executiv la Direcția de Asistență Socială Roman, în 

vederea negocierii și semnării contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, 

precum și actelor adiționale la contractul colectiv de muncă. 
Având în vedere faptul că, potrivit dispozițiilor art. 129, alin. (3) din 

Legea nr. 62/2011 angajatorul iniţiază negocierea colectivă cu cel puţin 45 de 

zile calendaristice înaintea expirării contractului colectiv de muncă, iar 

contractul colectiv de muncă aplicabil personalului contractual din cadrul 
Direcției de Asistență Socială Roman a fost înregistrat la Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Neamț în data de 12 decembrie 2019 și a fost încheiat pentru o 

perioadă de 24 de luni, propun domnilor consilieri, în temeiul art. 136, alin. (1) 
din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, mandatarea 
doamnei Vieru Sorina, având funcția de director executiv la Direcția de 

Asistență Socială a Municipiului Roman, în vederea negocierii și semnării 

contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, precum și actelor adiționale la 

contractul colectiv de muncă 
 

       Urmare a celor prezentate mai sus, supun spre analiză şi aprobare 

Consiliului Local al Municipiului Roman proiectul de hotărâre în forma 

prezentată.                                         

Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va 

transmite către Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Direcția Juridică și 

Administrație Publică în vederea întocmirii raportului de specialitate. 
 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 



  

                         

   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:   Serviciul resurse umane, salarizare și direcția juridică și 

administrație publică 
Nr. 10903 din 16.02.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind mandatarea doamnei Vieru 
Sorina în vederea negocierii și semnării contractului colectiv de 
muncă la nivelul Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Roman, precum și actelor adiționale la contractul colectiv de 

muncă 
  

 
Analizând referatul de necesitate nr. 1559 din 10.02.2022 al Direcţiei de 

Asistenţă Socială a Municipiului Roman, referatul de aprobare și proiectul de 

hotărâre înaintate de domnul Leonard Achiriloaei, Primarul municipiului 

Roman, am constatat că acestea îndeplinesc condițiile de legalitate și 

oportunitate. 
 

Din punct de vedere al oportunității:   

 Acest proiect de hotărâre este inițiat în sprijinul începerii negocierii 
contractului colectiv de muncă al personalului contractual din cadrul Direcției de 

Asistență Socială Roman.  
 Contractul colectiv de muncă aplicabil personalului contractual din cadrul 
Direcției de Asistență Socială Roman a fost înregistrat la Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Neamț în data de 12 decembrie 2019 și a fost încheiat pentru o 

perioadă de 24 de luni. În prezent, valabilitatea contractului colectiv de muncă 

este prelungită în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1) Legea nr. 55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19. 
  

  Din punct de vedere al legalității sunt incidente următoarele dispoziții 

și acte normative: 
 

- art. 136, alin. 3, litera a din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 



  

privind Codul administrativ; 
- art. 129, art. 131, art. 134 alin. (1) litera „a”, art. 136 alin. (1) din Legea 

nr. 62/2011 – Legea dialogului social. 
- art. 229 și art. 230 din Legea nr. 53/2003 Republicată – Codul muncii. 

   
 Faţă de cele de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre este întocmit 

cu respectarea condiţiilor legale de fond şi formă, drept pentru care propunem 
adoptarea acestuia în forma prezentată. 
 

                                                
 Serviciul Resurse Umane, Salarizare    Direcția Juridică și Administrație Publică 
             Otilia GĂLĂȚEANU                                            Camelia RUSU 

 
 


