
                                              ROMÂNIA  
JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 
________________________________________________________________________ 

 
  HOTĂRÂREA Nr. 59 / 18.12.2017 

privind aprobarea Contractului Colectiv de Muncă pentru personalul contractual şi a Acordului 

Colectiv de Muncă pentru funcţionarii publici din aparatul de specialitate al primarului comunei 

Apa.  
Consiliul Local al comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

18.12.2017, 
Având în vedere :  

-  OUG nr.82/2017 , pentru  modificarea și completarea unor acte normative, art.VII; 

-  Legea nr.53/2003 codul muncii , art.37. 39 lit.k), art.229; 
- Legea nr.62/2011 dialogul social art. 129, 131, 132, 134 și 138;  
- Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, art.72; 
- expunerea de motive al primarului ,  raportul de specialitate  precum şi raportul comisiei de 
specialitate din cadrul consiliului local ; 
-  prevederile art. 7, alin.1 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică; 

În temeiul prevederile art. 45, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea 
215/200l privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1: Se aprobă Contractul Colectiv de Muncă pentru personalul contractual şi  
Acordului Colectiv de Muncă pentru funcţionarii publici din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Apa.  
 Art.2: Împuterniceşte Primarul comunei Apa în calitatea sa de ordonator principal de 
credite , cu punerea în aplicare a prevederilor Contractul Colectiv de Muncă şi  Acordului 
Colectiv de Muncă în limita prevederilor bugetare şi cu respectarea prevederilor legale.  
 Art.3: Compartimentul financiar contabil va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea  prevederilor art.45, respectiv ale art.98 din 

Legea nr.215/2001, republicata cu modificările şi completarile ulterioare. Nr. consilieri în funcţie: 10,  
Nr. consilieri prezenţi: 10,  Nr.consilieri absenţi: 0. Voturi pentru: 10,  Voturi împotrivă: 0, Abţineri: 0. 
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