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prrvm apro area IDC er rn unui contract ID IVI dua de munc..
pe durata determinata, d/lui SANDU MIHAl
Consiliullocal al comunei Blagesti, judetul Bacau,
Avand in vedere art.82 si 83, lit."c" si "g" din Codul Muncii,
Avand in vedere Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local,
aprobat prin HCL nr. nr. 46/2016;
Avand in vedere expunerea de motive nr. 8847/14.oct .2016 a Primarului Comunei,
Avand in vedere referatul d-Iui Buruiana Dan, Viceprimar, prin care arata
necesitatea ca in aparatul de specialitate a consiliului local sa fie 0 persoana care
stapaneste bine notiunile de organizare si functionare a activitatii consiliului local,
Avand in vedere referatul d-nei Oprea Cristina, consilier principal la compartimentul
resurse umane, care arata ca dl. Sandu Mihai indeplineste conditiile prevazute de
Codul Muncii pentru a i se incheia CMI pe durata determinata, potrivit art.82 si 83
dinCM;
Avand in vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate,
In temeiul prevederilor art.39 alin.(2), art.45(1) si art. 115, lit."b" din Legea
nr.215/200 1privind administratia publica locala, republicata, cu rnodificarile ~i
completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1.Se aproba incheierea unui contract individual de munca pe durata determinata,
dllui SANDU MIHAl, cu functia contractual a de executie de Consilier in aparatul
de specialitate al Consiliului local Blagesti.
Art.2. Durata contractului este de la 19 oct. 2016 pana la 19 oct. 2017, cu un salariu
lunar de 1701 lei si se Incheie in aplicarea art. 82, al.(5) si art. 83, lit. "g" din C.M, prin
cumul de functie si pensie pentru limita de varsta,
Art.3. Se imputerniceste Primarul comunei Blagesti -dl. Munteanu Laurentiu,
sa semneze contractu I individual de munca in numele angajatorului si sa achite
lunar salariul, in calitate de ordonator de credite.
Art.4. Prezenta va fi comunicata Institutiei Prefectului judetului Bacau , in vederea
verificarii legalitatii.persoanelor nominalizate , precum si compartimentelor resurse umane si
contabilitate, pentru punerea in aplicare a hotararii,
CONTRASEMNE
SECRETAR,
Cecilia Colbianu
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Consilieri total 14
Consilieri prezenti_j_).,.
Voturi "pentru"_j_Lt
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