ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
-Consiliul local –

HOTĂRÂREANR. 6
Privind aprobarea primei de vacanţă pentru salariaţii Primăriei – membrii ai Nucleului
Sindical
Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de
31.01.2007
Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl. primar Sânt-Ion Niculae,
avizul comisiei nr. 1, raportul compartimentului de specialitate precum şi avizul de
legalitate al secretarului comunei;
Văzând Procesul verbal de negociere nr. 742/16.01.2007 încheiat între Primarul
comunei Poarta Albă şi Nucleul Sindical al salariaţilor Primăriei comunei Poarta Albă
afiliat la Sindicatul „Tomis” al Lucrătorilor din Administraţia Publică Locală şi Serviciile
Publice prin care părţile sunt de acord cu plata primelor de vacanţă pe anii 2004, 2005
şi 2006 ;
Ţinând cont de prevederile art. 59 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel
naţional pe anii 2005 – 2006 nr. 20.01 din 31 ianuarie 2005, încheiat conform art. 10 şi
11 din Legea nr. 130/1996, republicată, înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei cu nr. 20.01/31.01.2005 şi de art. 60 din Contractul – Acord colectiv
de muncă înregistrat sub nr. 953/27.02.2006 la Primăria comunei Poarta Albă şi sub nr.
6291/27.02.2006 la Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Constanţa ;
În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) şi art. 93 din Legea nr. 188/1999,
modificată şi completată, cele ale art. 3 din Decretul nr. 167/1958 şi art. 73 lit. „d” din
Legea 168/1999 precum şi cele ale art. 23 din O.G. nr. 6/24.01.2007 ;
În baza art. 38, alin. (1) şi (2), lit. „a”, alin. (3) lit. “b” din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 modificată prin Legea nr. 286/06.07.2006 ;
În temeiul art. 46, alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
modificată prin Legea nr. 286/06.07.2006 ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă plata primei de vacanţă pentru salariaţii din cadrul Primăriei
comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa membrii ai Nucleului Sindical pentru anii 2004,
2005 şi 2006 .
Art. 2 - Plata drepturilor băneşti prevăzute la articolul 1 se va face în luna
februarie 2007 după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local .
Art. 3 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi
persoanelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare.
Art. 4 – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, împotrivă din totalul de 13 voturi exprimate .
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