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HOTARARE
privind aprobarea Acordului colectiv de munca incheiat intre functionarii
publici din cadrul Primariei comunei Corbu reprezentati de doamna Brabete
Ioana, presedintele nucleului sindical si Primaria comunei Corbu reprezentata
prin domnul Primar, Galbinasu Marian
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară,
astăzi, 11.10.2017;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu, domnul
Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul de specialitate din cadrul Primariei;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
In temeiul prevederilor Legii nr.188/1999, republicata, privind statutul
functionarilor publici, actualizata, a H.G. nr.833/2007 privind Normele de organizare si
functionare a comisiilor paritare si incheierea acordurilor colective, a Constitutiei
Romaniei ;
In conformitate cu dispozitiile Legii –cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice coroborate cu cele ale Legii –cadru a
descentralizarii nr.195/2006;
In baza dispozitiilor art.36 al.1), art.45 alin.1) si art.115 al.1 lit.b, din Legea
nr.215/2001 Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 - Aprobarea Acordului colectiv de munca incheiat intre functionarii publici din
cadrul Primariei comunei Corbu reprezentati de doamna Brabete Ioana, presedintele
nucleului sindical si Primaria comunei Corbu reprezentata prin domnul Primar,
Galbinasu Marian, prevazut in anexa nr.1 ce face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei, se insarcineaza executivul.
Art.3 - Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei Prefectului
– judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un exemplar va fi

depus la dosarul sedintei, un exemplar d-nei Brabete Ioana si un exemplar domnului
primar. Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.
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