MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE
privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 să semneze împreună cu reprezentanții
funcționarilor publici, respectiv reprezentantul salariaților contractuali, Acordul Colectiv,
respectiv Contractul Colectiv de Muncă încheiate la nivelul aparatului de specialitate al
Primarului Sectorului 1
Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de
specialitate întocmit de Direcţia Juridică şi Resurse Umane;
Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,
impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului
Local al Sectorului 1;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul Legii nr. 284/2010- Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Cu respectarea prevederilor art. 137-139 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Ţinând cont de dispoziţiile art.72, art.74, alin.(1) lit.d) din Legea nr. 188/1999 privind
statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor
indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar;
În baza Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
României nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;
Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului României nr. 833/2007 privind
normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 19/2012 privind
aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;
Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 84/2012 privind
stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din
acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
În considerarea prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, r3, cu modificările şi completările ulterioare;
În concordanţă cu Procesele verbale de negociere a contractului colectiv de
muncă/acordului colectiv încheiate între Primarul Sectorului 1 şi reprezentantul personalului cu
contract individual de muncă/reprezentanţii funcţionarilor publici de la nivelul aparatului de
specialitate, înregistrate sub nr. I/473/28.05.2013 şi I/500/03.06.2013;
Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei paritare privind încheierea unui Acord
colectiv între Primarul Sectorului 1 şi reprezentanţii funcţionarilor publici, anexat procesului
verbal nr. I/500/03.06.2013;
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În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1). Se aprobă prevederile Acordului colectiv şi a Contractului colectiv de muncă
de la nivelul aparatului de specialitate.
(2). Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1, precum şi reprezentanţii funcţionarilor
publici ai aparatului de specialitate, să semneze Acordul colectiv, conform Anexei nr. 1, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3). Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1, precum şi reprezentantul personalului
contractual al aparatului de specialitate, să semneze Contractul colectiv de muncă, conform
Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(4). Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri
şi cheltuieli aprobat anual potrivit legii.
Art.2. Prevederile Acordului colectiv şi a Contractului colectiv de muncă, aprobate
potrivit prezentei hotărâri se aplică de la data înregistrării în cadrul instituţiei, respectiv de la data
înregistrării la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice - Inspecţia
Muncii-Inspectorarul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti.
Art.3. Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale, din care un exemplar
pentru Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
și Persoanelor Vârstnice
- Inspecţia
Muncii-Inspectorarul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti.
Art.4. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia
Juridică şi Resurse Umane, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General,
Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Brad
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