
 

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 __.03.2022 

 
privind mandatarea reprezentanților angajatorului pentru a 
negocia şi semna 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 pentru aparatul de specialitate al 
primarului și serviciile publice cu personalitate juridică din 

subordinea Consiliului Local Roman 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
  

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 20673/2022 iniţiat de către Primarul 

municipiului Roman - domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de 

specialitate nr. 21228/2022, întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare; 
 - avizul de legalitate nr. ___ din __.03.2022 dat de Secretarul general al 
municipiului Roman, avizul favorabil  nr. ___ din __.03.2022 al comisiei pentru 
administraţie publică locală, sport şi turism, precum și avizul favorabil  nr. ___ 
din __.03.2022 al comisiei juridice; 

 Luând în considerare prevederile: 
- art. 136, alin. (3), litera a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ; 
- art.487 din O.U.G. nr.57/2017 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- art. 129, art. 131, art. 134 alin. (1) lit 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. 

- art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ; 
 În temeiul art. 139, alin. 3, lit ”a”,, al art. 140 alin.(1), precum și al art. 
196,  alin. (1),  lit. a) din acelasi act normativ: 
 



 

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, 
pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Roman. 
 

Art. 2. Se mandatează Primarul și Directorul executiv al Direcției de 

Asistență Socială Roman, în  vederea negocierii şi semnării acordului colectiv al 
funcţionarilor publici și a contractului colectiv de muncă al personalului 

contractual, din partea angajatorului precum şi a actelor adiţionale ale acordului 
colectiv, respectiv ale contractului colectiv de muncă, pentru Direcția de 
Asistență Socială Roman. 

 

Art. 3.  Se mandatează Primarul și Directorul Direcției Municipal Locato 

Roman, în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă al 

personalului contractual din partea angajatorului, precum şi a actelor adiţionale 
ale acestuia, pentru Direcția Municipal Locato. 

 

Art. 4. Se mandatează Primarul și Directorul Direcției Administrare Piețe 
Roman, în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă al 

personalului contractual din partea angajatorului, precum şi a actelor adiţionale 
ale acestuia, pentru Direcția Administrare Piețe Roman. 

 

Art. 5. Se mandatează Primarul și Directorul Clubului Sportiv Municipal 
Roman, în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă al 

personalului contractual din partea angajatorului, precum şi a actelor adiţionale 
ale acestuia, pentru Clubul Sportiv Municipal Roman. 

 

Art. 6. Primarul, directorul executiv al Direcției de Asistență Socială 
Roman și directorii Direcției Municipal Locato Roman,  Direcției Administrare 
Piețe și Clubului Sportiv Municipal Roman, vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  

 

Art. 7. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor 

interesate prin grija secretarului general al municipiului. 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ, 
                  Consilier,                              Secretar general al Municipiului Roman, 
     Ștefan-Ionuț GÂRBEA                                   Gheorghe CARNARIU 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale 

privind majoritatea de voturi. 
 Nr. total al aleșilor locali în funcție 20  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  
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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților 
angajatorului pentru a negocia şi semna 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 pentru 
aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice cu 

personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Roman 
 
 

Potrivit art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, Primarul poate iniția proiecte de hotărâri. Elaborarea proiectelor 
se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al unităţii 
administrativ-teritoriale şi al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 
 Conform Legii nr. 62/2002 - Legea dialogului social , negocierea 
colectivă este obligatorie la nivelul Primăriei municipiului Roman, iar iniţiativa 

negocierii aparţine angajatorului, organizaţiei sindicale reprezentative sau a 
reprezentanţilor angajaţilor, după caz.  

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. 
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 conformitate cu prevederile art.487 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, la nivelul aparatului de specialitate al Primarului, precum și 



 

 

în cadrul Direcției de Asistență Socială Roman, se pot încheia acorduri colective 
între angajator şi sindicatul/sindicatele reprezentative ale funcţionarilor publici 

sau cu reprezentanţii funcţionarilor publici din structurile respective. 
În vederea îndeplinirii obligaţiei legale de a încheia contract colectiv de 

muncă pentru personalul contractual, respectiv acord colectiv pentru funcţionarii 
publici din aparatul de specialitate al Primarului, propun mandatarea Primarului 
ca reprezentant al angajatorului. 

Având în vedere că în subordinea Consiliului Local funcționează structuri 
organizatorice cu personalitate juridică, propun mandatarea următorilor 

reprezentanți din partea angajatorului, pentru fiecare dintre aceste entități, după 

cum urmează: 
- Primarul și Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială 

Roman, în  vederea negocierii şi semnării acordului colectiv al funcţionarilor 

publici și a contractului colectiv de muncă al personalului contractual, din partea 
angajatorului precum şi a actelor adiţionale ale acordului colectiv, respectiv ale 
contractului colectiv de muncă, pentru Direcția de Asistență Socială Roman; 

- Primarul și Directorul Direcției Municipal Locato Roman, în  vederea 
negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă al personalului contractual 
din partea angajatorului, precum şi a actelor adiţionale ale acestuia, pentru 
Direcția Municipal Locato; 

- Primarul și Directorul Direcției Administrare Piețe Roman, în  vederea 
negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă al personalului contractual 
din partea angajatorului, precum şi a actelor adiţionale ale acestuia, pentru 
Direcția Administrare Piețe Roman; 

- Primarul și Directorul Clubului Sportiv Municipal Roman, în  vederea 
negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă al personalului contractual 
din partea angajatorului, precum şi a actelor adiţionale ale acestuia, pentru 
Clubul Sportiv Municipal Roman. 

 
Prezentul referat de aprobare, însoțit de proiectul de hotărâre se va 

transmite către Serviciul resurse umane, salarizare în vederea întocmirii 
raportului de specialitate. 

 
 

INIȚIATOR 
Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 
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   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 
Nr. 21228 din 22.03.2022 
 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților 
angajatorului pentru a negocia şi semna 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 pentru 
aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice cu 

personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Roman 
 

Analizând referatele de necesitate nr. 20035/2022, nr. 20575/2022, nr. 
20584/2022, nr. 20267/2022, nr. 20666/2022, 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 
acordurilor colective de muncă pentru funcționarilor publici din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului, precum și pentru funcționarii publici din 

cadrul Direcției de Asistență Socială Roman și totodată, pentru inițierea  
începerii negocierii contractelor de muncă ale angajaților contractuali ai 
fiecăreia din următoarele structuri, în parte: aparatul de specialitate al 
Primarului, Direcția de Asistență Socială, Direcția Municipal Locato, Direcția 

Administrare Piețe și Clubul Sportiv Municipal. 
 Având în vedere că pentru fiecare din structurile menționate, odată cu 

încetarea stării de alertă, nu mai sunt valabile contractele/acordurile colective 
încheiate, potrivit art. 20, alin. (2) din Legea nr. 50/2011, părţile au obligaţia 

iniţierii negocierii colective în termen de 45 de zile de la încetarea stării de 

alertă, în condiţiile legii.   
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  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.487 din O.U.G. nr.57/2017 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art. 129, art. 131, art. 134 alin. (1) lit 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 expuse apreciem ca oportun, necesar şi legal proiectul de 
hotărâre, sens în care îl avizăm favorabil. 

 
 Serviciul resurse umane, salarizare 

Otilia GĂLĂȚEANU 


