
 

                                                                                                                     ANEXA LA HCL nr.156  din 19.07.2018                                                     

DIRECŢIA  DE ASISTENŢĂ  SOCIALĂ  A ORAŞULUI  TÎRGU NEAMŢ  
Sediul: str.Ştefan cel Mare, nr.62,Tîrgu Neamţ    Tel.0233/790245/Fax.0233/790508 
Email:das_tgnt@yahoo.com 

                                                                                                                                                
                                                  ACT ADIŢIONAL NR.1 

LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA 
NR.126/21.07.2016. 

 
 
        Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ, instituţie publică având 
personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ,  cu sediul în 
oraşul Tîrgu Neamţ,strada Ştefan cel Mare,nr.62, judeţul Neamţ telefon 0233790245, fax  
0233790508, reprezentată legal prin director executiv Buduroi  Emanuel,  CNP 182061120026, 
identificat cu act de identitate CI seria NT nr. 711305, având  ca obiect principal de activitate  
realizarea la nivel local a măsurilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, 
persoanelor singure, persoanelor vârsnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane 
aflate în nevoie având sectorul de activitate 28 “Asistenţă Socială”, cod CAEN 8810 ,,activităţi de 
asistenţă socială, fără cazare, pentru batrâni şi persoane aflate în incapacitate de a se îngriji 
singure”, fiind finanţată de la bugetul de stat şi din bugetul local al oraşului Tîrgu Neamţ(capital 
de stat), cu un număr  103  salariaţi din care 89  personal contractual, cărora li se aplică Contractul 
Colectiv de Muncă la nivel de unitate şi salariaţii unităţii  - personal contractual, prin  
reprezentanţii  aleşi: 
 
1.Rusu Simona Paraschiva- identificată prin C.I.seria NT nr.610936 CNP 2711009330761 
2.Platon Maria-Mihaela     - identificată prin C.I.seria NT nr.529740 CNP2710806270600 
3.Gavriloae Aurel              - identificat prin C.I. seria  NT  nr.422255CNP 1640530274785 
 
au convenit să încheie prezentul Act adiţional la Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate 

înregistrat la ITM cu nr. 126 din data de 21.07.2016 după cum urmează: 
 

1. Completarea art.2 din Contractul Colectiv de Muncă cu alin.2 care va avea 
următorul conţinut:,,Contractul Colectiv de Muncă nr.126/2016 se prelungeşte cu acordul părţilor 
o singură dată pentru 12 luni, respectiv pană la data de 21.07.2019” ; 

 
2. Art. 60  se modifică și va avea următorul conținut:  

-  alin. 1 ,, Personalul de specialitate medico-sanitar din  cadrul cabinetelor medicale școlare și 
creșă pot beneficia de un spor de la 12% până la 15% pentru  activitatea desfășurată în condiții 
deosebite cum ar fi stres sau risc, prevăzut la Anexa 8, lit. A, pct.3 din H.G.153/2018 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru din 2018 privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de 
personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a 
condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi 



 

asistenţă socială , numai în situația în care se întrunesc condițiile și cerințele legale pentru 
acordarea acestui spor”. 
-alin. 2 ,,Se acordă spor de 15% din salariul de bază, personalului din unităţile de asistenţă 
socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, cu cazare sau fără cazare, 
prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat potrivit legii, altele decât cele prevăzute la 
punctele I-IV,  conform  ANEXEI nr. 9, punctul V, lit D  din H.G.153/2018 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru din 2018 privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a 
mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de 
acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială" , 
numai în situația în care se întrunesc condițiile și cerințele legale pentru acordarea acestui spor’’ 
-alin. 3 ,, Drepturile salariale și alte drepturi în bani și în natură se acordă cu încadrarea în sumele 
prevăzute pentru cheltuielile de personal aprobate prin bugetul anual de venituri și cheltuieli, cu 
avizul reprezentanților salariaților” 
              3.Anexa la Contractul Colectiv de Muncă – Comisia paritară se modifică conform anexei 
la prezentul Act adiţional; 
              4.Planul de formare profesională – anexă la Contractul Colectiv de Muncă nr.126/2016 se 
modifică conform anexei la prezentul Act adiţional; 
    5. Nu se acordă nici un drept în bani sau în natură care să exceadă prevederilor legislaţiei 
aplicabile personalului plătit din fonduri publice. 
 
  Prezentul Act adiţional s-a încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte 
semnatară şi un exemplar pentru ITM, restul clauzelor Contractului colectiv de muncă ramân 
neschimbate. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Buduroi Emanuel 
 
 
 
 
 
 

Salariaţi, prin reprezentanţii alesi: 
-Rusu Simona Paraschiva 

-Platon Maria-Mihaela 
-Gavriloae Aurel 

 

     

 


