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HOTĂRÂREA r. 15
din 29 aprilie 2009
Privind : aprobarea cuantumului lunar maxim al unor cheltuieli ce constau în plata
drepturilor prevăzute în Acordul colectiv de muncă, şi, respectiv, Contractul
colectiv de muncă, încheiate între primarul comunei Paltin şi reprezentanţii
salariaţilor – funcţionari publici şi personal contractual.
Consiliul Local al Comunei Paltin, jud. Vrancea, întrunit în
şedinţă ordinară, în data de 29 aprilie 2009, având în vedere :
- proiectul de hotărâre şi expunerea de motive ale primarului
comunei Paltin, privind aprobarea cuantumului lunar al unor cheltuieli ce constau
în plata drepturilor prevăzute în Acordul colectiv de muncă, şi, respectiv,
Contractul colectiv de muncă, încheiate între primarul comunei Paltin şi
reprezentanţii salariaţilor – funcţionari publici şi personal contractual.
- raportul de specialitate nr. 1660 / 21.04.2009, prezentat de către
secretarul comunei, cu privire la aprobarea cuantumului lunar al unor cheltuieli ce
constau în plata drepturilor prevăzute în Acordul colectiv de muncă, şi, respectiv,
Contractul colectiv de muncă, încheiate între primarul comunei Paltin şi
reprezentanţii salariaţilor – funcţionari publici şi personal contractual;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Paltin nr. 47 / 31.11.2007,
prin care Consiliul Local a împuternicit primarul comunei, să negocieze şi să
încheie Acordul colectiv şi contractul colectiv de muncă cu salariaţii Primăriei
Paltin;
- Acordul colectiv de muncă nr. 744 / 18 feb. 2008, încheiat între
primarul comunei şi funcţionarii publici din aparatul de specialitate al primarului;
Contractul colectiv de muncă nr. 4767 / 12 dec. 2007, încheiat
între primarul comunei şi personalul contractual de la nivelul Primăriei Paltin;
- prevederile art. 72, din Legea nr. 188 / 1999, republicată, privind
Statutul funcţionarilor publici, precum şi prevederile art. 12 şi art. 22 din Legea nr.
130 / 1996, privind contractul colectiv de muncă;
în temeiul prevederilor art. 2, alin. (1), art. 4, alin. (1) şi (2), art.
36, alin (4), lit. „a”, art. 45, alin. (2), lit. „a” şi art. 47, din Legea nr. 215 / 2001,
privind administraţia publică locală, republicată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. (1) Aprobă cuantumul unor drepturi financiare destinate îmbunătăţirii
condiţiilor de muncă, menţinerea sănătăţii şi securităţii în muncă pentru

funcţionarii publici şi personalul contractual, de la nivelul Primăriei comunei
Paltin, drepturi negociate şi stabilite, conform prevederilor legale, prin Acordul
colectiv de muncă nr. 744 / 18.02.2008 – încheiat între primarul comunei Paltin şi
reprezentanţii funcţionarilor publici, respectiv Contractul colectiv de muncă nr.
4767 / 12.12.2007 – încheiat între primarul comunei Paltin şi reprezentanţii
personalului contractual.
(2) Cuantumul drepturilor prevăzute la aliniatul (1), va fi renegociat şi
stabilit de către primarul comunei – împuternicit astfel, prin prezenta Hotărâre, şi
reprezentanţii salariaţilor, prin încheierea şi semnarea de Acte adiţionale, acest
cuantum fiind până la suma de : :
a) pentru funcţionarii publici, conform Actului adiţional :
- acoperirea unei părţi din cheltuielile cu hrana
= 200 lei / lună;
- achiziţionarea vestimentaţiei potrivite serviciului = 250 lei / lună;
b) pentru personalul contractual, conform Actului adiţional :
- acoperirea unei părţi din cheltuielile cu hrana
= 200 lei / lună;
- achiziţionarea vestimentaţiei potrivite serviciului = 250 lei / lună;

Art. 2. Plata drepturilor financiare lunare, prevăzute la art. 1, se va dispune şi
efectua de către primarul comunei, în calitate de ordonator principal de credite,
prin compartimentul financiar – contabil, cu încadrarea în limitele şi prevederile
bugetare aferente anului 2009, începând cu data de 1 mai 2009, şi, în continuare, la
datele la care bugetul local permite acest lucru.
Art. 3. Plata drepturilor finaciare lunare, care nu s-a efectuat în luna curentă,
odată cu plata drepturilor salariale, va putea fi efectuată în lunile următoare, fără a
se depăşi prevederile bugetare alocate prin bugetul local.
Art. 4. Secretarul comunei Paltin va asigura publicitatea prezentei Hotărâri prin
afişare la sediul Primăriei Paltin, o va comunica primarului şi referentului
contabil, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Vrancea, pentru controlul
legalităţii, în termenul prevăzut de lege.
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