
 
 
NR. 29068/23.11.2022 

 
PROCES – VERBAL 

Încheiat astăzi, 23.11.2022, după desfășurarea ședinței de alegere a 
reprezentanţilor salariaţilor din cadrul UAT HATEG  

 
        Potrivit convocării nr. 24481 /07.10.2022 adusă la cunoştinţă publică prin publicare pe 
site-ul www.primariehateg .ro, prin email şi totodată, prin comunicare la nivelul fiecărui compartiment 
organizat distinct în cadrul UAT Hateg , în conformitate cu schema de personal aprobată de conducerea 
acesteia, Primarul orasului Hateg  solicita prezenţa personalului contractual în data de23.11.2022 , între 
orele 12.00-13.00, la sediul instituţiei din Hateg str.P-ta Unirii nr.6, în sala de Consiliu în vederea: 
1. Alegerii reprezentanţilor personalului cu contract individual de muncă şi conferirea mandatului 
special în scopul de a promova şi apăra interesele salariaţilor. 
2. În vederea stabilirii atribuţiilor reprezentanţilor personalului cu contract individual de 
muncă precum şi modul de îndeplinire a acestora. 
Reprezentanţii personalului angajat cu contract individual de muncă au următoarele 
atribuţii principale: 
a) urmărirea respectării drepturilor personalului cu contract individual de muncă, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, cu contractul colectiv aplicabil, şi cu regulamentul intern. 
b) elaborarea/negocierea/semnarea regulamentului intern, a contractului colectiv şi a 
planului de formare profesională. 
c) promovarea intereselor personalului cu contract individual de muncă referitoare la salariu, condiţii de 
muncă, timp de muncă şi timp de odihnă, stabilitate în muncă, precum şi orice alte interese profesionale, 
economice şi sociale legate de relaţiile de muncă. 
d) sesizarea instituțiilor abilitate cu privire la nerespectarea dispoziţiilor legale şi ale contractului 
colectiv aplicabil. 
3. În vederea stabilirii duratei şi limitele mandatului reprezentanţilor personalului cu contract individual 
de muncă în cadrul adunării generale a personalului cu contract individual de muncă. 
Înainte de a trece la votul propriu-zis s-au adus la cunoştinţa celor prezenţi în sala de 
Consiliu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social şi prevederile art. 221-226 din Legea nr. 
53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Totodată, personalul cu contract individual de muncă a fost informat despre faptul că, de 
comun acord cu Primarul orasului Hateg  s-a stabilit ca doi salariați cu contract individual de 
muncă să le reprezinte interesele desemnat prin vot secret, prin votul a cel puţin jumătate din 
numărul total al salariaţilor cu contract individual de muncă din cadrul UAT Hateg. 
Numărul reprezentanţilor salariaţilor cu contract individual de muncă a fost stabilit în 
raport de numărul de funcții contractuale ocupate, respectiv 38 salariaţi cu contract individual 
de muncă ,din care 2 salariati fiind membrii ai Sindicatului “Forta Legii”. 



Pentru alegerea reprezentanţilor salariaţilor cu contract individual de muncă prin vot 
secret, salariatii nu au facut propuneri pentru reprezentatii salariatilor  motiv pentru care anexa nr. 1 la 
prezentul proces- verbal nu s-a completat. 
       Avand in vedere prevederile legale ale Codului Muncii si ale Dialogului social, legiuitorul nu a 
stabilit in favoarea angajatorului dreptul de a desemna sau de a propune persoanele care sa ii 
reprezentine pe salariati,singurii in masura sa isi propuna si sa isi aleaga reprezentantii fiind doar 
salariatii. Totodata nu exista nicio prevedere legala care sa stabileasca obligativitatea alegerii 
reprezentantilor salariatilor de catre salariati. 
      Din totalul de 36 salariaţi cu contract individual de muncă au fost prezenti 28,conform anexei nr. 2 la 
prezentul proces- verbal, dar nu s-au facut propuneri pentru reprezentati. 
Prezentul proces verbal a fost încheiat în 2 exemplare originale și se aduce la cunoştinţa 
salariaţilor cu contract individual de muncă prin publicare pe site-ul www.primariehateg.ro  
 
 

COMISIA DE VALIDARE A ALEGERILOR REPREZENTANŢILOR 
PERSONALULUI CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ: 

 
Ivancu Ileana- Inspector, clasa I, grad profesional superior                       ____________ 
Vasiliniuc Rodica  - Inspector, clasa I, grad profesional superior              ____________ 
Stancic Petrina Emilia-auditor ,clasa I,grad profesional superior               ____________ 
Pasconi-Burz Elena – Șef serviciu juridic                                                  ____________ 
Arimescu Mihaiela Clara, Inspector, clasa I, grad profesional superior    ____________ 
 

 


