ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
-Consiliul local –

H O T Ă R Â R E A NR. 42
Privind aprobarea Contractului colectiv de muncă și acordul colectiv de muncă pentru
salariații Primăriei comunei Poarta Albă, județul Constanța
Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.05.2015;
Văzând:
- Referatul doamnei Tudose Valentina, lider al sindicatului lucrătorilor din Primăria Poarta
Albă, judeţul Constanţa ;
- Expunerea de motive a domnului Primar DELICOTI VASILE ;
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Poarta Albă;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei;
În baza prevederilor Legii 62 din 10 mai 2011 a dialogului social a legii nr. 53/2003 - Codul
Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a legii nr. 284 privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fondurile publice, republicată cu modificările şi completările
ulterioare, Legii nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1 şi 2 , lit.a din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, modificată şi completată;
În temeiul art. 45, alin. (1) şi (2) lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată cu modificarile si completarile ulterioare ,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – (1) Se aprobă Contractul Colectiv de muncă şi Acordul colectiv de muncă pentru
salariaţii Primăriei comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa, nr. 3105/20.05.2015;
Art.2. - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului
Constanţa, Primarului comunei Poarta Albă, doamnei Tudose Valentina, Birou contabilitate,
buget-finanţe, impozite şi taxe şi resurse umane, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face
publică prin afişare.
Art.4. – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă”, 0 „abţineri”, din totalul de 12 voturi exprimate.
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