
ROMANIA          
JUDETUL CONSTANTA 
CONSILIUL LOCAL OSTROV 
 

H O T A R A R E  
Privind aprobarea Contractului colectiv de munca pentru anul 2013 al angajatilor din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Ostrov 
 
 

Consiliul Local al comunei Ostrov, judetul Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 
31.01.2013 
 
Analizand : 

- Expunerea de motive a primarului comunei Ostrov 
- Raportul compartimentului buget finante contabilitate  
- Raportul comisiei de specialitate  
Avand in vedere prevederile Legii nr.62/2011 a dialogului social , ale Legii nr.53/2003 – 

Codul muncii , modificat si completata , ale Legii nr.188/1999 privind statutul functionarilor 
publici, modificata si completata  

In temeiul art.36 si 45 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare 

 
H O T A R A S T E :  

 
Art.1 Se aproba Contractul colectiv de munca pentru anul 2013 al angajatilor din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Ostrov, conform Anexei la prezenta hotarare. 
Art.2 Contractul colectiv de munca intra in vigoare  la data de 01.02.2012  
Art.3 Plata drepturilor prevazute se va efectua din veniturile proprii ale Primariei Ostrov si 

vor fi platite cu incepere de la 01.02.2013 
Art.4 Pentru anul 2013 , cuantumul drepturilor cuvenite angajatilor aparatului de 

specialitate al primarului sunt cele prevazute in contract. 
Art.5 Se imputerniceste primarul comunei Ostrov sa semneze, pentru Primaria Ostrov, 

Contractul colectiv de munca. 
Art.6 Inregistrarea Contractului colectiv de munca la Directia de Munca si protectie 

Sociala Constanta, se va face prin grija primarului comunei Ostrov. 
Art.7 (1) Orice alta modificare a Contractului colectiv de munca va fi aprobata prin 

hotararea Consiliului Local Ostrov , cu exceptia prelungirii acestuia. 
    (2) Se mandateaza primarul comunei Ostrov sa semneze prelungirea Contractului 

colectiv de munca. 
Art.8 (1) Compartimentul buget finante contabilitate va opera toate modificarile necesare 

in cadrul bugetului primariei Ostrov pentru anul 2013. 
     (2) Contarctul colectiv de munca al angajatilor din aparatul de specialitate al 

primarului este considerat, va fi interpretat si va fi aplicat de partile contractante si ca Acord 
colectiv de munca aplicabil tuturor functionarilor publici din aparatul de specialitate al 
primarului , incheiat in temeiul art. 72 si urmatoarele si art. 117 din Legea nr.188/1999 
privind statutul functionarilor publici, modificata si completata  

Art.9 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor interesate in vederea 
aducerii la indeplinire si Prefectului Judetului Constanta. 

 



Prezenta hotarare a fost adoptata cu 14 voturi “pentru” , din totalul de 14  consilieri 
prezenti, din totalul de 15 consilieri in functie. 
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