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H O T Ă R Â R E A NR. 71/15.12.2020 

privind aprobarea Acordului  colectiv de muncă al funcţionarilor publici şi  Contractului 
colectiv de muncă al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului  comunei Seimeni  
 

 Consiliul Local al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară din 
data de 15.12.2020, având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr. 5661/08.12.2020 a primarului comunei 
Seimeni, în calitatea sa de iniţiator; 

- raportul de specialitate întocmit de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei 
Seimeni, înregistrat sub nr. 5628/07.12.2020 ;  

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Seimeni 
 Luând în considerare : 
 prevederile Legii nr. 62/2011 a Dialogului social, cu modifiăcrile și completările ulterioare; 
  prevederile art. 22 din HG 833/2007 privind normele de organizare si functionare a 

comisiilor paritare si incheierea acordurilor colective; 
  prevederile din Titlul VIII al Legii nr. 53/2003, modificata si completata, privind Codul 

Muncii ;  
 Prevederile  Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 
 prevederile art.3 punctul 1 si art.9 punctul 1 din Carta Europeana a Autonomiei locale; 
 prevederile art.120 din Constitutia Romaniei; 
 prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparnţa decizională; 
 prevederile art. 129, alin. (2), lit. a), art. 487 și art. 549, alin. (1) din Ordonanța de Urgență 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
În temeiul prevederilor art.139, alin.(1) şi art.196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
  

HOTĂRĂŞTE: 
  
Art.1. - Se aprobă Acordul colectiv de muncă al funcţionarilor publici și Contractul colectiv 

de muncă al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei  Seimeni, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2- Se imputerniceşte Primarul comunei Seimeni, judetul Constanţa să semneze,  Acordul 
/ Contractul colectiv de muncă. 

 
 



Art. 3- Drepturile prevazute în Acordul / Contractul colectiv de muncă vor fi acordate cu 
încadrarea în prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat anual, potivit legii. 
       Art. 4- Prevederile Contractului colectiv de muncă aprobat potrivit prezentei hotărâri se aplica 
de la data înregistrarii acestuia la Inspectortul Teritorial de Muncă Constanţa . 
       Art. 5- (1) Orice altă modificare a Acordului / Contractului colectiv de muncă va fi aprobată 
prin hotărâre a Consiliului local Seimeni, cu exceptia prelungirii acestuia. 
 (2) Se mandatează Primarul Comunei Seimeni să semneze prelungirea Acordului/Contractului 
colectiv de muncă, potrivit actelor normative în vigoare. 
       Art. 6 – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului: Instituţiei Prefectului 
Judeţului Constanţa, împreună cu toate documentele care au stat la baza adoptării,  Primarului 
comunei Seimeni, Compartimentul Contabilitate, nucleului sindical din cadrul primăriei comunei 
Seimeni şi se aduce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul oficial al 
instituţiei. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10  voturi “pentru”,  voturi“ împotrivă” 0, abţineri  1,  din 
numărul de 11  consilieri prezenţi, din totalul de  11 consilieri în funcţie.  

 

           Presedinte de sedinta,                                                        Contrasemneaza pentru legalitate, 

          NONE IONICA                                                 Secretar general delegat,  
                                                                                                           Ciorbaru Maria Isabela                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


