
HOTĂRÂRE privind  împuternicirea Directorului General al Poliţiei Comunitare Sector 4 şi a reprezentanţilor funcţionarilor publici/reprezentanţii salariaţilor din cadrul Poliţiei Comunitare Sector 4 de a semna Acordul Colectiv de Muncă/Contractul Colecti

        
    
     Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

-  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

- Raportul de specialitate întocmit de Poliţia Comunitară Sector 4 nr. 6201/09.12.2008;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 ;

În temeiul art.22 alin.1 din Legea nr.130/1996, a contractelor colective de muncă, republicată;

Luând în considerare Legea nr.53/2003 – Codul Muncii şi Legea nr.154/1998 privind sistemul
de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care
ocupă funcţii de demnitate publică, a H.G.nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din
unităţile bugetare, a Legii nr.371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei
Comunitare;

Ţinând cont de O.G.nr.6/2007 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 2007, modificată şi completată cu O.G.nr.9/2008;

Având în vedere dispoziţiile H.G.nr.833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a
comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective;

În conformitate cu prevederile art.72 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarului public,
Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei;

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 şi ale art.81 alin.2 lit.j) şi l) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată; 

HOTĂRĂŞTE:

    -  Art.1(1) – Se împuterniceşte Directorul General al Poliţiei Comunitare Sector 4, precum şi
reprezentanţii funcţionarilor publici/reprezentanţii salariaţilor Poliţiei  Comunitare Sector 4 să
negocieze şi să semneze Acordul Colectiv de muncă/Contractului Colectiv de muncă, conform
Anexelor nr.1 şi nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    -  (2) Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri
şi cheltuieli al Poliţiei Comunitare Sector 4, aprobat anual, potrivit legii.
    -       Art.2 -Prevederile Acordului colectiv de muncă/Contractului Colectiv de muncă se
aplică începând cu data de 01.01.2009.
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HOTĂRÂRE privind  împuternicirea Directorului General al Poliţiei Comunitare Sector 4 şi a reprezentanţilor funcţionarilor publici/reprezentanţii salariaţilor din cadrul Poliţiei Comunitare Sector 4 de a semna Acordul Colectiv de Muncă/Contractul Colecti

    -       Art.3- Începând cu data intrării în vigoare a actelor prevăzute la art.1, Acordul colectiv
de muncă nr.10714/27.04.2007 şi Contractul Colectiv de muncă nr.2099/02.05.2007 încetează
să producă efecte.  
    -       Art.4 – Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale, un exemplar fiind
necesar la Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a Municipiului Bucureşti.
    -       Art.5 – Primarul Sectorului 4 şi Directorul General al Poliţiei Comunitare Sector 4 vor
aduce la îndeplinire, conform competenţelor, prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4
din data de 11.12.2008.

                                                                          
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                                                            
         Florica  BĂLUŢĂ

                                                                                                   

                                                                                                                               Contrasemnat
pentru legalitate
                                                                            
                                                                            
                Secretarul Sectorului 4   
                                                                            
                                                                            
                 Radu DRAGOMIRESCU
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