ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA NEGRILESTI
CONSILIUL LOCAL
Adresa Comuna Negrilesti, str.N.Iorga, nr.25

Tel/Fax.0236832671/0236832171
Cod fiscal.16655791

HOTARAREA Nr.29
Din 27.09.2007

HOTĂRÂREA NR.
Din-______________________-2008
privind: aprobarea Acordului colectiv al funcţionarilor publici si Contractului
colectiv de munca al personalului contractual incadrati in aparatul de
specialitate al Primarului comunei Negrilesti .
Iniţiator : Racasanu Viorel , primarul comunei , judeţul Galaţi ;
Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului de hotărâre:
Consiliul local al com.Negrilesti, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara din
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului Racasanu Viorel Primarul com.
Negrilesti, inregistrata sub nr:
Avind in vedere Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, inregistrat sub nr.
Având avizul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare,
urbanism şi amenajarea teritoriului;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate pentru învăţământ, cultura,
sănătate, familie, protecţie sociala, juridică şi de disciplină ;
Având în vedere prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi
sănătăţii în muncă si art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerinţele
minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă ;
Având în vedere dispoziţiile art. 12 si art.22, alin. (1) din Legea nr. 130/1996,
privind contractul colectiv de munca, republicata;
Luând in considerare art. 226 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii cu
modificările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007, privind unele masuri de
reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pana la
intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale
functionarilor publici care se acorda functionarilor publici in anul 2007 si Ordonanţa
Guvernului nr. 10 /2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007
personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul
bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică;
Avand in vedere prevederile Legii nr.193/2006 privind acordarea tichetelor cadou
si a tichetelor de cresa.
Având in vedere prevederile art. 72, alin.(1) din Legea nr. 188 / 1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicata ;

Având in vedere prevederile Cap. III din H.G. nr.833/2007, privind normele de
organizare si functionare a comisiilor paritare si incheierea acordurilor colective;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2), lit.a coroborate cu alin.(4) , lit.a din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata ;
In baza art. 45 alin. (2) lit. a coroborate cu art.115, alin.(1), lit.b din Legea nr.
215/ 2001, privind administraţia publică locală, republicata ;
HOTARASTE:
Art. 1. (1) Se aproba Acordul colectiv al functionarilor publici din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Negrilesti, conform anexei nr.1, care
face parte integranta din prezena hotarare.
(2) Se aproba Contractul Colectiv de Munca al personalului contractual
din aparatul de specialitate al Primarului comunei Negrilesti, conform anexei nr.2, care
face parte integranta din prezena hotarare.
(3) Drepturile prevazute vor fi acordate cu incadrarea in prevederile
bugetului de venituri si cheltuieli aprobat anual, potrivit legii.
Art. 2. (1) Prevederile Acordului colectiv al functionarilor publici se aplica de la
data aprobarii prin prezenta hotarare.
(2) Prevederile Contractului Colectiv de Munca aprobat prin prezenta
hotarare se aplica de la data inregistrarii acestuia la Directia de Munca si Protectie
Sociala Galaţi.
Art. 3. Executarea hotararii va fi asigurata, conform legii, de catre Primarul
comunei Negrilesti.
Art.4.(1) Prezenta hotarare se comunica Prefectului judetului Galati in vederea
exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija
secretarului comunei.
(2)Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul Primariei
comunei Negrilesti.

Presedinte de sedinta,
Badina Zaharia

Contrasemneaza :
Secretar,
Pintilie Cristian

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA NEGRILESTI
- PRIMAR –
Nr.
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind, aprobarea Acordului colectiv de
munca al funcţionarilor publici si Contractului colectiv de munca al
personalului încadrat in aparatul de specialitate al primarului
comunei Negrilesti, judeţul Galaţi
Conform art. 61 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicata in 2004, cu modificările si completările
ulterioare, autorităţile şi instituţiile publice pot încheia anual, in
condiţiile legii, acorduri cu reprezentanţii funcţionarilor publici care sa
cuprindă masuri referitoare la :
- constituirea si folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii
condiţiilor la locul de muncă ;
- sănătatea şi securitatea în munca;
- programul zilnic de lucru;
- perfecţionarea profesională ;
- alte măsuri decât cele prevăzute de lege , referitoare la protecţia
celor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale.
De asemenea potrivit art. 226 din Codul Muncii reprezentanţii
salariaţilor au următoarele atribuţii principale:
- să urmărească respectarea drepturilor salariaţilor, in conformitate
cu legislaţia in vigoare, cu contractul de muncă aplicabil, cu
contractele individuale de muncă şi cu regulamentul intern;
- să participe la elaborarea regulamentului intern;
- să promoveze interesele salariaţilor referitoare la salariu, condiţii
de muncă, timp de muncă şi timp de odihnă, stabilitate în muncă,
precum şi orice alte interese profesionale, economice si sociale
legate de relaţiile de muncă ;
- să sesizeze Inspectoratul de Muncă cu privire la nerespectarea
dispoziţiilor legale şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil.
In acest sens si ca urmare si a altor prevederi legale coroborate cu
acestea funcţionarii publici si aparatul de specialitate al primarului şi-au
desemnat reprezentanţii care au fost consultaţi de conducerea executivă
in legătura cu unele masuri ce vor fi luate in legătură cu funcţionarii
publici si aparatul de specialitate al primarului.

Solicitările făcute de reprezentanţii salariaţilor le-am găsit justificate
si ne-am exprimat disponibilitatea de a găsi sursele financiare necesare
pentru acordarea drepturilor cerute de aceştia ţinând cont şi de faptul că
instanţele judecătoreşti au dat sentinţe favorabile funcţionarilor şi
salariaţilor , atunci când au fost sesizate de o eventuală încălcare a legii.
In acest sens am considerat necesar iniţierea unui proiect de hotărâre
privind
aprobarea Acordului / Contractului colectiv de munca al funcţionarilor
publici si personalului încadrat in aparatul de specialitate al primarului
comunei Negrilesti, judeţul Galaţi.
Este de competenţa Consiliului Local al comunei de a discuta şi
adopta proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului / Contractului
colectiv de munca al funcţionarilor publici si personalului încadrat in
aparatul de specialitate al primarului comunei Negrilesti, judeţul Galaţi
si a
comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare,
urbanism şi amenajarea teritoriului şi a comisiei de specialitate pentru
învăţământ, cultura, sănătate, familie, protecţie sociala, juridică şi de
disciplină de a –şi da avizul.

PRIMAR,
Racasanu Viorel

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA NEGRILESTI
PRIMAR
COMPARTIMENTUL FINANCIAR
Nr.
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind, aprobarea Acordului colectiv de
munca al funcţionarilor publici si Contractului colectiv de munca al
personalului încadrat in aparatul de specialitate al primarului
comunei Negrilesti, judeţul Galaţi
In temeiul dispoziţiilor art. 44 alin. (1) din Legea nr.
215/23.04.2001 privind administraţia publică locală , cu modificările şi
completările ulterioare , republicata analizând solicitarea initiatorului –
proiectul de hotărâre privind
aprobarea Acordului / Contractului
colectiv de munca al funcţionarilor publici si personalului încadrat in
aparatul de specialitate al primarului comunei Negrilesti, judeţul Galaţi
constat ca :
- este in concordanta cu prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr.
319/14.07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă si a art. 12 din
Hotărârea Guvernului nr. 1091/30.08.2006 privind cerinţele minime de
securitate şi sănătate pentru locul de muncă ;
- este in concordanta cu prevederile art. 22, alin. (1) din Legea nr. 130 /
1996, modificata si completata prin Legea nr. 143 / 1997 – Legea
contractelor colective de munca; art 226 din Legea nr. 53 / 2003 –
Codul muncii cu modificările ulterioare, Legea nr. 154 / 1998 privind
sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a
indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică,
Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007, privind reglementarea drepturilor
salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2007 si
Ordonanţa Guvernului nr. 10 /2007 privind creşterile salariale ce se
vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de
stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul
bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr.
154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul
bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de
demnitate publică;

- se incadreaza in prevederile art. 61 din Legea nr. 188 / 1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările si
completările ulterioare;
- este in concordanta cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea
nr. 215/23.04.2001 privind administraţia publică locală cu modificările
şi completările ulterioare republicata;
- este in conformitate cu bugetul local al comunei pe anul 2007 asa
cum a fost aprobat prin Hotararea consiliului Local nr. 5/01.02.2007;
- sunt prevazute sumele necesare in bugetul aprobat.
Ca urmare este de competenta Consiliului Local in conformitate cu
prevederile art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/23.04.2001privind
administratia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare de
a discuta si adopta proiectul de hotărâre aprobarea Acordului /
Contractului colectiv de munca al funcţionarilor publici si personalului
încadrat in aparatul de specialitate al primarului comunei Negrilesti,
judeţul Galaţi.

CONTABIL
Dragomir Violeta

ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NEGRILESTI
COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU ACTIVITATI ECONOMICO –
FINANCIARE,
URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

RAPORT DE AVIZARE
din ……………..2008
In conformitate cu art. 44 alin. (1) si art. 54 alin. (4) şi (5) din
Legea nr. 215/23.04.2001privind administraţia publică locală cu
modificările şi completările ulterioare, republicata comisia noastra de
specialitate s-a întrunit în şedinţă pentru a analiza si aviza un proiect de
hotărâre a d-lui primar Racasanu Viorel privind privind aprobarea
Acordului / Contractului colectiv de munca al funcţionarilor publici si
personalului încadrat in aparatul de specialitate al primarului comunei
Negrilesti, judeţul Galaţi .
Documentaţia depusă pentru analiză si avizare cuprinde:
a) proiect de hotarare iniţiat de d-l primar, Racasanu Viorel
b) expunerea de motive prezentata de iniţiator
c) raportul de specialitate întocmit de d-na contabil Dragomir
Violeta
In urma discutiilor şi analizei efectuate comisia noastra de
specialitate a hotărât cu ……….voturi « PENTRU » din....... membri
ai comisiei.

PRESEDINTE
Ivan Vasile____________
MEMBRII COMISIEI
Palade Trandafir________________
Ivan Viorel____________________
Adascalitei Enache______________

SECRETAR
Sarbu Tincuta

ROMÂNIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NEGRILESTI
COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU INVATAMÂNT, CULTURA,
SANATATE, FAMILIE, PROTECTIE SOCIALA, JURIDICA SI DE
DISCIPLINA

RAPORT DE AVIZARE
din …………..2008
In conformitate cu art. 44 alin. (1) si art. 54 alin. (4) şi (5) din
Legea nr. 215/23.04.2001privind administraţia publică locală cu
modificările şi completările ulterioare, republicata comisia noastra de
specialitate s-a întrunit în şedinţă ordinară,pentru a analiza si aviza un
proiect de hotărâre a d-lui primar Racasanu Viorel, privind aprobarea
Acordului / Contractului colectiv de munca al funcţionarilor publici si
personalului încadrat in aparatul de specialitate al primarului comunei
Negrilesti judeţul Galaţi
Documentaţia depusă pentru analiză si avizare cuprinde :
a) proiect de hotarare iniţiat de d-l primar Racasanu Viorel
b) expunerea de motive prezentata de iniţiator
c) raportul de specialitate întocmit de d-na contabil Dragomir
Violeta
In urma discutiilor şi analizei efectuate comisia noastra de
specialitate a hotărât cu ……….voturi « PENRU » din...... membri

PRESEDINTE
Manaila Ovidiu____________

SECRETAR
Badina Zaharia_________

MEMBRII COMISIEI
Carp Zaharia________________

