ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA CĂRPINIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea drepturilor speciale care pot face
obiectul încheierii acordului/contractului colectiv de muncă
Consiliul Local al Comunei Cărpiniş;
Având în vedere referatul nr.1572 din 29.04.2008 întocmit de primarul comunei şi
biroul contabilitate prin care se propune stabilirea unor drepturi speciale pentru personalul din
aparatul de specialitate al primarului,care pot face obiectul încheierii acordului/contractului
colectiv de muncă;
Ţinând seama de raportul Comisiei pentru probleme de buget-finanţe,administraţie
publică locală,servicii şi comerţ,administrarea domeniului public şi privat al comunei,
amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul consiliului local;
În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul muncii,Legii nr.188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici,republicată,Hotărârii Guvernului nr.837/2007 privind
normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective
de muncă şi Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 20072010,înregistrat la Ministerul Muncii,Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr.2895/2006
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1) şi alin.(4) lit.a) şi art.45 din Legea administratiei
publice locale nr 215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,adoptă
prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art.1-Se stabilesc drepturile
speciale care pot face obiectul încheierii
acordului/contractului colectiv de muncă,după cum urmează:
a) Drept special pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii în muncă-250 lei/persoană /
lună
b) Drept special pentru sărbători (Paşte şi Crăciun):
-300 lei/angajat/sărbătoare
-pentru copiii minori ai angajaţilor-150 lei/copil/sărbătoare
c) Drepturi ocazionale
-pensionare-2 salarii de bază
-căsătoria salariatului-1 salariu de bază
-naştere -1 salariu de bază
-deces salariat – echivalentul a 3 salarii de bază din luna anterioară decesului
-deces sot/soţie – 1 salariu mediu pe unitate
-deces rudă grad unu-1 salariu mediu pe unitate
-cadouri pentru ziua de 8 martie -150 lei/angajat
Art.2-Drepturile speciale prevăzute la art.1 se plătesc din bugetul local de la capitolul
“cheltuieli de personal” şi nu îngrădesc acordarea drepturilor salariale şi sporurilor stabilite
prin lege.
Art.3-Acordul/contractul colectiv de muncă se încheie începând cu luna mai
2008,pentru o perioadă de 2 ani.

Art.4-Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş;
-primarului comunei şi biroului contabilitate al primăriei;
-personalului din aparatul de specialitate al primarului şi/sau din insituţiile şi
serviciile publice de interes local.
Cărpiniş,30 aprilie 2008
Nr.27
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
JURCA TEODOR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
STĂNILĂ IOAN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂRPINIŞ
COMISIA PENTRU PROBLEME DE ÎNVĂŢĂMÂNT,
CULTURĂ,CULTE ŞI MINORITĂŢI,TURISM,SPORT
ŞI AGREMENT

RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind acordarea avizului consultativ pentru numirea dnei profesor Bîrneţiu Marinela în funcţia de director al Şcolii cu clasele I-VIII Cărpiniş

În conformitate cu prevederile art.44 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001,republicată, şi art.22 şi art.45 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului Local al Comunei Cărpiniş,Comisia pentru probleme de bugetfinanţe,administraţie publică locală,servicii şi comerţ,administrarea domeniului public şi
privat al comunei,amenajarea teritoriului şi urbanism a fost desemnată pentru dezbaterea
proiectului de hotărâre privind acordarea avizului consultativ pentru numirea d-nei
profesor Bîrneţiu Marinela în funcţia de director al Şcolii cu clasele I-VIII Cărpiniş.
Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunei şi este însoţit
de referatul întocmit de primarul comunei.
Proiectul de hotărâre are ca obiect de reglementare acordarea avizului consultativ
pentru numirea d-nei profesor Bîrneţiu Marinela în funcţia de director al Şcolii cu clasele IVIII Cărpiniş.
În conformitate cu prevederile art.22 şi art.45 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Local al Comunei Cărpiniş membrii comisiei au examinat proiectul
de hotărâre în şedinţa din 30 aprilie 2008.La lucrările comisiei au fost prezenţi 3 consilieri.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,cu unanimitate de voturi,să propună
plenului consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre privind acordarea avizului
consultativ pentru numirea d-nei profesor Bîrneţiu Marinela în funcţia de director al
Şcolii cu clasele I-VIII Cărpiniş.

PREŞEDINTE
JURCA MIRELA

SECRETAR
COTUŢIU SANDA

COMISIA PENTRU PROBLEME DE BUGET-FINANŢE,
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ,SERVICII ŞI COMERŢ,
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL
COMUNEI,AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM

RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind privind modificarea Hotărârii Consiliului Local
al Comunei Cărpiniş nr.10 din 22 februarie 2008 privind dezlipirea şi vânzarea unei
parcele
de teren

În conformitate cu prevederile art.44 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001,republicată, şi art.22 şi art.45 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului Local al Comunei Cărpiniş,Comisia pentru probleme de bugetfinanţe,administraţie publică locală,servicii şi comerţ,administrarea domeniului public şi
privat al comunei,amenajarea teritoriului şi urbanism a fost desemnată pentru dezbaterea
proiectului de hotărâre privind privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Comunei Cărpiniş nr.10 din 22.02.2008.
Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunei şi este însoţit
de referatul întocmit de primarul comunei.
Proiectul de hotărâre are ca obiect de reglementare modificarea Hotărârii Consiliului
Local al Comunei Cărpiniş nr.10 din 22.02.2008.
În conformitate cu prevederile art.22 şi art.45 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Local al Comunei Cărpiniş membrii comisiei au examinat proiectul
de hotărâre în şedinţa din 30 aprilie 2008.La lucrările comisiei au fost prezenţi 3 consilieri.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,cu unanimitate de voturi,să propună
plenului consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre privind privind modificarea
Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cărpiniş nr.10 din 22.02.2008.

PREŞEDINTE
JURCA TEODOR

SECRETAR
GAVRIN MLADEN

COMISIA PENTRU PROBLEME DE BUGET-FINANŢE,
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ,SERVICII ŞI COMERŢ,
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL
COMUNEI,AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM

RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate-“Reabilitarea
reţelei de alimentare cu apă potabilă în comuna Cărpiniş”

În conformitate cu prevederile art.44 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001,republicată, şi art.22 şi art.45 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului Local al Comunei Cărpiniş,Comisia pentru probleme de bugetfinanţe,administraţie publică locală,servicii şi comerţ,administrarea domeniului public şi
privat al comunei,amenajarea teritoriului şi urbanism a fost desemnată pentru dezbaterea
proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate-“Reabilitarea reţelei
de alimentare cu apă potabilă în comuna Cărpiniş”.
Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunei şi este însoţit
de referatul întocmit de primarul comunei şi biroul contabilitate.
Proiectul de hotărâre are ca obiect de reglementare aprobarea studiului de fezabilitate“Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă potabilă în comuna Cărpiniş”.
În conformitate cu prevederile art.22 şi art.45 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Local al Comunei Cărpiniş membrii comisiei au examinat proiectul
de hotărâre în şedinţa din 30 aprilie 2008.La lucrările comisiei au fost prezenţi 3 consilieri.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,cu unanimitate de voturi,să propună
plenului consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului
de fezabilitate-“Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă potabilă în comuna Cărpiniş”.

PREŞEDINTE
JURCA TEODOR

SECRETAR
GAVRIN MLADEN

COMISIA PENTRU PROBLEME DE BUGET-FINANŢE,
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ,SERVICII ŞI COMERŢ,
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL
COMUNEI,AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM

RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate-“Sistem de
colectare şi transport deşeuri în comuna Cărpiniş”

În conformitate cu prevederile art.44 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001,republicată, şi art.22 şi art.45 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului Local al Comunei Cărpiniş,Comisia pentru probleme de bugetfinanţe,administraţie publică locală,servicii şi comerţ,administrarea domeniului public şi
privat al comunei,amenajarea teritoriului şi urbanism a fost desemnată pentru dezbaterea
proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate-“Sistem de colectare
şi transport deşeuri în comuna Cărpiniş”.
Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunei şi este însoţit
de referatul întocmit de primarul comunei şi biroul contabilitate.
Proiectul de hotărâre are ca obiect de reglementare aprobarea studiului de fezabilitate“Sistem de colectare şi transport deşeuri în comuna Cărpiniş”.
În conformitate cu prevederile art.22 şi art.45 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Local al Comunei Cărpiniş membrii comisiei au examinat proiectul
de hotărâre în şedinţa din 30 aprilie 2008.La lucrările comisiei au fost prezenţi 3 consilieri.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,cu unanimitate de voturi,să propună
plenului consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului
de fezabilitate-“ Sistem de colectare şi transport deşeuri în comuna Cărpiniş”.

PREŞEDINTE
JURCA TEODOR

SECRETAR
GAVRIN MLADEN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂRPINIŞ
COMISIA PENTRU PROBLEME DE ÎNVĂŢĂMÂNT,
CULTURĂ,CULTE ŞI MINORITĂŢI,TURISM,SPORT
ŞI AGREMENT

RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor şi sporurilor speciale
care pot face obiectul încheierii acordului/contractului colectiv de muncă

În conformitate cu prevederile art.44 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001,republicată, şi art.22 şi art.45 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului Local al Comunei Cărpiniş,Comisia pentru probleme de bugetfinanţe,administraţie publică locală,servicii şi comerţ,administrarea domeniului public şi
privat al comunei,amenajarea teritoriului şi urbanism a fost desemnată pentru dezbaterea
proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor şi sporurilor speciale care pot
face obiectul încheierii acordului/contractului colectiv de muncă.
Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunei şi este însoţit
de referatul întocmit de primarul comunei şi biroul contabilitate.
Proiectul de hotărâre are ca obiect de reglementare aprobarea drepturilor şi sporurilor
speciale care pot face obiectul încheierii acordului/contractului colectiv de muncă.
În conformitate cu prevederile art.22 şi art.45 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Local al Comunei Cărpiniş membrii comisiei au examinat proiectul
de hotărâre în şedinţa din 30 aprilie 2008.La lucrările comisiei au fost prezenţi 3 consilieri.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,cu unanimitate de voturi,să propună
plenului consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor
şi sporurilor speciale care pot face obiectul încheierii acordului/contractului colectiv de
muncă.

PREŞEDINTE
JURCA TEODOR

SECRETAR
GAVRIN MLADEN

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA
COMUNEI CĂRPINIŞ
Nr.______din________2008

REFERAT
privind acordarea avizului consultativ pentru numirea d-nei profesor Bîrneţiu Marinela
în funcţia de director al Şcolii cu clasele I-VIII Cărpiniş

În data de 25 martie 2008 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş a organizat concursul
pentru ocuparea funcţiei de director la Şcoala cu clasele I-VIII Cărpiniş.
Prin adresa nr.2977 din 31.03.2008 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş ne
informează că d-na profesor Bîrneţiu Marinela a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei
de director şi solicită avizul consultativ în vederea validării pe funcţia de director a d-nei
profesor Bîrneţiu Marinela.
Solicitarea I.S.J.Timiş are la bază prevederile art.21 alin.(1) şi alin.(6) din Metodologia
de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director
adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat,aprobată prin Ordinul Ministrului
Educaţiei şi Cercetării nr.3142/2006.

PRIMAR
SIMA IOAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA
COMUNEI CĂRPINIŞ
Nr.______din________2008

REFERAT
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cărpiniş
nr.19 din 27 martie 2008

Prin Hotărârea nr.19 din 27 martie 2008 Consiliul Local al Comunei Cărpiniş a
aprobat trecerea sălii de spectacol cinematografic din localitatea Cărpiniş şi a terenului aferent
acesteia din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi
Exploatare a Filmelor „Româniafilm” în domeniul public al comunei Cărpiniş.
Având în vedere că hotărârea trebuie înaintată Guvernului României,după consultarea
cu specialiştii din cadrul Consiliului Judeţean Timiş s-a stabilit necesitatea modificării
hotărârii cu obligaţia păstrării obiectului de activitate,respectiv sală de spectacol
cinematografic.

PRIMAR
SIMA IOAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA
COMUNEI CĂRPINIŞ
Nr.______din________2008

REFERAT
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cărpiniş
nr.10 din 22 februarie 2008

Prin Hotărârea nr.10 din 22 februarie 2008 Consiliul Local al Comunei Cărpiniş a
aprobat dezmembrarea unei parcele de teren de 7.323 mp din terenul înscris în CF nr.3095
Cărpiniş,nr.cadastral A 1377 şi vânzarea acestui teren societăţii comerciale „FangmeierAgroimpex” SRL.
După comunicarea acestei hotărâri proprietarilor construcţiilor,aceştia ne-au comunicat
că grupul „Fangmeier-Agroimpex” deţine mai multe firme şi că în localitatea Cărpiniş
construcţiile aparţin societăţii ERFOLG SRL Grabaţ,judeţul Timiş.
Ţinân seama de cele arătate,propunem modificarea corespunzătoare a Hotărârii
nr.10/2008 a Consiliului Local al Comunei Cărpiniş.

PRIMAR
SIMA IOAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA
COMUNEI CĂRPINIŞ
Nr.______din________2008

REFERAT
privind aprobarea unor studii de fezabilitate

Având în vedere prevederile art.44 din Legea privind finanţele publice locale
nr.273/2006 , precum şi prevederile art.36 alin.(4) lit.a),d),f) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,propunem consiliului
local aprobarea următoarelor studii de fezabilitate:
• Studiul de fezabilitate-„Sistem de colectare şi transport deşeuri în comuna
Cărpiniş”,studiu întocmit de S.C. A.B.A. Management SRL Timişoara.
• Studiul de fezabilitate-„Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă potabilă în
comuna Cărpiniş”,studiu realizat de SC VIMATO SRL Timişoara.
PRIMAR
SIMA IOAN

CONTABIL
STĂNIA RUXANDA

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA
COMUNEI CĂRPINIŞ
Nr.______din________2008

REFERAT
privind aprobarea drepturilor şi sporurilor speciale care pot
face obiectul încheierii acordului/contractului colectiv de muncă
Având în vedere că în cursul lunii mai încetează contractul/acordul colectiv de muncă,
supunem aprobării consiliului local a noilor drepturi şi sporuri speciale care pot face obiectul
acestora.
Solicitările sindicatului sunt următoarele:
a)Spor de fideliate în funcţie de vechimea în muncă
3-5 ani -7% din salariul de bază
5-10 ani -10 % din salariul de bază
Peste 10 ani-17 % din salariul de bază
b)Drept special pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii în muncă-500 lei/persoană /
lună
c)Drept special pentru sărbători (Paşte şi Crăciun)-un salariu minim brut pe economie
-pentru copiii minori ai angajaţilor-150 lei/copil
d)Drepturi ocazionale
-pensionare-2 salarii de bază
-căsătoria salariatului-1 salariu de bază
-naştere copil-1 salariu de bază
-deces salariat –acordarea pe trei luni a echivalentul salariului de bază din luna
anterioară decesului
-deces sot/soţie – 1 salariu mediu pe unitate
-deces rudă grad unu-un salariu mediu pe unitate
-cadouri pentru ziua de 8 martie -150 lei/angajat
PRIMAR
SIMA IOAN

CONTABIL
STĂNIA RUXANDA

