
ROMANIA 

JUDETUL ILFOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STEFANESTII DE JOS 

Hotărârea nr. 22 

DIN 30.10.2008 

Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.10.2008 

Având în vedere: expunerea de motive a primarului comunei Stefanestii de Jos si raportul de 
specialitate intocmit de responsabilul de resort, 

Tinand cont de: 

Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local, 
Avizul favorabil nr. 8910/10.10.2008 al Comisei paritare privind Acordul colectiv cu privire la 
raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului comunei 
Stefanestii de Jos, 

Procesul verbal nr. 8835/09.10.2008 si 8542/07.10.2008 de alegere a reprezentantilor salariatilor in 
vederea negocierii acordului/contractului colectiv de munca la nivelul primariei Stefanestii de Jos, 
Procesul-verbal nr.8836/09.10.2008 si 8911/10.10.2008 încheiat cu ocazia negocierii 
Acordului/contractului colectiv privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici si personalului 
contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Stefanestii de Jos, 
In conformitate cu: 

- prevederile Constitutiei Romaniei; 
- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile legii 477/2004 privind codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si 
institutiile publice; 

- prevederile HG 1386/2004 privind strategia nationala pentru ocuparea fortei de munca 2004-2010; - 
- prevederile Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi republicata;  
- prevederile Ordinului comun nr.508/933/2002 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al 
ministrului sănătăţii şi familiei privind aprobarea Normelor generale de protecţie a muncii cu 
modificările si completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare 
- prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare 
- prevederile HG 1386/2004 privind strategia nationala pentru ocuparea fortei de munca 2004-2010; 
- prevederile Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici 
- prevederile Legii nr. 319/ 2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, 
-prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1051/2008 pentru stabilirea salariului de baza minim 
brut garantat în plată 
- prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.6/2007 modificata si completata de OG 9/2008 
privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici 
până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor 
publici precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2008, coroborat cu OG 
10/2008; 
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare 
a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, 



In temeiul art.36 alin.2 lit.”a” lit.”b” alin.4 lit.”a” si alin.9 şi art.45 alin.2 lit. „a” din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

ART.1. – Se aprobă Contractul/ Acordul colectiv privind raporturile de serviciu ale personalului 
contractual/funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului comunei Stefanestii de Jos, 
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.2. – Se împuterniceşte Primarul comunei Stefanestii de Jos, în numele Consiliului local al 
comunei Stefanestii de Jos, sa semneze contractul/acordul colectiv privind raporturile de serviciu ale 
personalului contractual/funcţionarilor publici, aprobat conform art.1. 
ART.3. – Primarul comunei Stefanestii de Jos va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                                                             SECRETAR COMUNA, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


