
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU  - NEAMŢ 
 

    PROIECT 
HOTǍRÂRE 

 
privind mandatarea de catre Consiliul Local prin Primar Vasilica Harpa pentru ca `n 

numele si pentru ora[ul Târgu -  Neamt s\ negocieze cu puteri depline [i s\ semneze 

Contractul Colectiv de Munc\ `ncheiat la nivel de unitate pentru personalul 

contractual, actele adi]ionale la acesta [i toate documentele necesare desf\[ur\rii 

negocierilor     

Consiliul Local al oraşului Târgu  - Neamţ, judeţul Neamţ; 
 În conformitate cu :  
   -Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare ,  
  - Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
  - Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare ;  
Luând act de Expunerea de motive înregistrată cu nr........ din ................. înaintată de Primarului 

ora[ului Târgu -  Neamţ [i Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, prin care se propune 
mandatarea de catre Consiliul Local prin Primar Vasilica Harpa pentru ca `n numele si pentru ora[ul 
Târgu -  Neamt s\ negocieze cu puteri depline [i s\ semneze Contractul Colectiv de Munc\ `ncheiat la 
nivel de unitate pentru personalul contractual, actele adi]ionale la acesta [i toate documentele necesare 
desf\[ur\rii negocierilor     

    În temeiul art.36, alin.9, art.45 alin.1, art.115, alin.1, lit.b) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTǍRǍŞTE: 
 
             Art. 1 Se aprobă  mandatarea de catre Consiliul Local prin Primar Vasilica Harpa pentru ca in 
numele si pentru orasul Târgu Neamt s\ negocieze cu puteri depline [i s\ semneze Contractul Colectiv 
de Munc\ `ncheiat la nivel de unitate pentru personalul contractual, actele adi]ionale la acesta [i toate 
documentele necesare desf\[ur\rii negocierilor. 

 Art. 2. Articolele din Contractul Colectiv de Muncă se modifică prin  Act adiţional , celelalte 
prevederi îşi păstrează valabilitatea . 
 Art. 3. Serviciul Resurse Umane din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului 
Târgu Neamţ va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire  a  prevederilor prezentei 
hotărâri 
            Art.4. Secretarul oraşului Târgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
 

Iniţiator, 
Primar  

Harpa Vasilică  
 
 

Avizat pentru legalitate 
Secretar oras, 

                                                                                               jr. Sabin Isabela  
                                                                                                                             
                                                                                                                            



 
 

 
 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU NEAMŢ                                               Aprob,                                                                                     
Serviciul Resurse Umane                                                                              Primar, 
Nr............. din.........................2019             Harpa Vasilică                                       
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hot\r^re  privind mandatarea de catre Consiliul Local prin Primar 

Vasilica Harpa pentru ca in numele si pentru orasul Târgu Neamt s\ negocieze cu 

puteri depline [i s\ semneze Contractul Colectiv de Munc\ `ncheiat la nivel de unitate 

pentru personalul contractual, actele adi]ionale la acesta [i toate documentele 

necesare desf\[ur\rii negocierilor  

 
     În conformitate cu  :  
-  Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare , 

art. 141, care precizeaz\”:  
„(1)Contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai mică de 12 
luni [i mai mare de 24 de luni. 
(2)Părţile pot hotărî prelungirea aplicării contractului colectiv de muncă, în condiţiile stabilite de 
prezenta lege, o singura dată, cu cel mult 12 luni. 
(3)În cazul  în care într-o unitate nu există un contract colectiv de muncă, părţile pot conveni 
negogierea acestuia în orice moment” ; 

- Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
- Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare ;  
  Supun spre aprobare Consiliului Local al ora[ului Târgu Neam] proiectul de hotarare privind 

mandatarea de catre Consiliul Local prin Primar Vasilica Harpa pentru ca in numele si pentru orasul 
Tirgu Neamt s\ negocieze cu puteri depline [i s\ semneze Contractul Colectiv de Munc\ `ncheiat la 
nivel de unitate pentru personalul contractual, actele adi]ionale la acesta [i toate documentele necesare 
desf\[ur\rii negocierilor     

                      
                                 
                                                     
                Director executiv,     
            ec. Iosub Ecaterina 

 

                                                            Serviciul Resurse Umane, 
                                                                 Sef serviciu, 
                                                                  ec. Ioniţă Elena 
                                                                                                         Intocmit, 
                                                                                          insp. Cucos Florica 
                                                                   



APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI                           
           Nr.  

 
 
 

Expunere de motive 

 

la proiectul de hot\r^re  privind mandatarea de catre Consiliul Local prin 

Primar Vasilica Harpa pentru ca in numele si pentru orasul Târgu  - Neamt 

s\ negocieze cu puteri depline [i s\ semneze Contractul Colectiv de Munc\ 

`ncheiat la nivel de unitate pentru personalul contractual, actele adi]ionale la 

acesta [i toate documentele necesare desf\[ur\rii negocierilor     

 
 

În vederea punerii `n aplicare a prevederilor Legii nr. 62/2011 a dialogului 
social, republicat\ cu complet\rile ulterioare ; 

Supun spre aprobare Consiliului Local al ora[ului Târgu  - Neam] 
proiectul de hotarare privind mandatarea de catre Consiliul Local prin Primar 
Vasilica Harpa pentru ca `n numele si pentru orasul Târgu  - Neamt s\ negocieze 
cu puteri depline [i s\ semneze Contractul Colectiv de Munc\ `ncheiat la nivel 
de unitate pentru personalul contractual, actele adi]ionale la acesta [i toate 
documentele necesare desf\[ur\rii negocierilor .    

 
 

 

Primar, 

Harpa Vasilică 

 

 
      

  

 

 

 

 

 

  


