ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TĂLMACIU
HOTĂRÂREA NR.203/2008

privind modificarea parţială a HCL nr.23/2007 pentru modificarea Acordului/Contractului colectiv
de muncă pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei şi Consiliului
Local Tălmaciu.Consiliul Local Tălmaciu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.10.2008;
Analizând raportul nr.9954/2008 inaintat de presedintele sindicatului functionarilor publici si al
personalului contractual din cadrul Primariei Orasului Talmaciu si Consiliului Local Talmaciu prin care
propune modificarea art.1 alin.1 din HCL 23/2007 privind modificarea Acordului/Contract colectiv de
munca al personalului incadrat in aparatul de specialitate al primarului , aparatul permanent si personalul
Consiliului Local Talmaciu , in sensul majorarii cuantumului de 300 lei la 500 lei lunar reprezentand
acoperirea unei parti din cheltuielile pentru mentinerea sanatatii, securitatii muncii, refacerea capacitatii de
munca ca masura de protectie sociala şi expunerea de motive nr.9948/2008 a primarului oraşului Tălmaciu;
Avand avizul comisiilor de specialitate;
In temeiul art.22 alin.1 din Legea 130/1996 modificata si completata de Legea 143/1447 legea
contractelor de munca, Legii 53/2003-Codul Muncii, Legea 154/1998, HG 281/1993 privind drepturile
salariatilor din sectorul bugetar precum si OG nr.6/2007 si OG 10/2007 privind salarizarea personalului
bugetar.
In temeiul art.45 alin.1, art.36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b, art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001
privind administraţia public locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE
Art.1-Se aproba modificarea art.1 alin.1 din din HCL nr.23/2007 privind modificarea Acordului/
Contract colectiv de munca al personalului incadrat in aparatul de specialitate al primarului , aparatul
permanent si personalul Consiliului Local Talmaciu, respectiv se modifica cuantumul pentru mentinerea
sanatatii, securitatii muncii, aspectul decent, refacerea capacitatii de munca ca masura de protectie speciala
de la 300 lei la 500 lei, incepand cu data de 01.11.2008.
Se vor mentine in vigoare celelalte clauze ale Acordului / Contract colectiv de munca şi dispoziţiile
HCL 23/2007.
Art.2-Se aproba incheierea unui act aditional la Acordul /Contract colectiv de munca mentionat, cu
precizarile art.1.
Art.3-Se imputerniceste primarul orasului Talmaciu sa semenze actul aditional la Acordul/Contract
colectiv de munca .
Art.4-Prevederile actului aditional la Acordul/Contract colectiv de munca se vor aplica incepand cu
luna noiembrie 2008 odata cu inregistrarea acestuia la Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala
a Judetului Sibiu.,
Art.5-Indeplinirea prevederilor prezentei hotarari revine primarului orasului Talmaciu.
Adoptata in Talmaciu la
30.10.2008
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