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NR. I/ 1410 din 18.11.2020 

PROCES – VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, miercuri, 18.11.2020, după desfășurarea ședinței de alegere a 

reprezentanţilor salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 din 

data de 17.11.2020. 

 Potrivit convocării nr. i/1382/10.11.2020 adusă la cunoştinţă publică prin publicare pe 

site-ul www.primariasector1.ro, prin email şi totodată, prin comunicare la nivelul fiecărui 

compartiment organizat distinct în cadrul aparatului de specialitate, în conformitate cu schema 

de personal aprobată de conducerea acesteia, Primarul Sectorului 1 solicita prezenţa 

personalului contractual în data de 17.11.2020, între orele 12.00-13.00, la sediul instituţiei din 

Bulevardul Banu Manta, nr. 9, în sala de Consiliu a Sectorului 1 al Municipiului București în 

vederea: 

 1. În vederea 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 a Sectorului 1 al Municipiului București 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 Sectorului 1 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 aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 1.  

 Numărul reprezentanţilor salariaţilor cu contract individual de muncă a fost stabilit în 

raport de numărul de funcții contractuale ocupate, respectiv 13 salariaţi cu contract individual 

de muncă ai aparatului de specialitate. 

Pentru alegerea reprezentanţilor salariaţilor cu contract individual de muncă prin vot 

secret, voturile au fost exprimate pe baza propunerilor prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul 

proces- verbal.  
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 Din totalul de 13 salariaţi cu contract individual de muncă şi-au exprimat opţiunile prin 

vot secret 12 salariaţi pentru cele două mandate de reprezentanți ai personalului contractual, 

conform anexei nr. 2 la prezentul proces- verbal. 

 În urma desfăşurării votului, din 12 buletine de vot, 10 au fost valabil exprimate 
(cvorumul necesar de cel puţin 8 voturi a fost întrunit, adică cel puțin jumătate din numărul total 

al salariaţilor cu contract individual de muncă). 

Situaţia nominală a voturilor exprimate este prevăzută mai jos: 

- Ciobanu Laurențiu Vasile: 8 voturi 

- Ene Bogdan Andrei: 8 voturi 

- Pădureanu Ionuț Dragoș: 1 vot 

- Pârlogea Stoica: 1 vot 

- Oros Dănuț Adrian: 1 vot 

- 2 buletine de vote nule 

Ținând seama de prevederile art. 221 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, reprezentanţii salariaţilor 

sunt aleşi în cadrul adunării generale a salariaţilor, cu votul a cel puţin jumătate din numărul 

total al salariaţilor, se constată faptul că domnul Ciobanu Laurențiu Vasile și domnul Ene 

Bogdan Andrei au obținut fiecare cate 8 voturi necesare validării mandatelor de 

reprezentanți ai salariaților (adică cel puțin jumătate din numărul total al salariaţilor cu 

contract individual de muncă). 

Totodată, s-a stabilit ca durata mandatului reprezentanților salariaţilor cu contract 

individual de muncă să fie de 2 ani începând cu data aducerii la cunoştinţă publică a prezentului 

proces-verbal precum şi a principalelor atribuţii pe care acesta le vor exercita: 

 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. 

 Prezentul proces verbal a fost încheiat în 3 exemplare originale și se aduce la cunoştinţa 

salariaţilor cu contract individual de muncă prin publicare pe site-ul www.primariasector1.ro şi 

totodată, prin comunicare domnului Ciobanu Laurențiu Vasile și domnului Ene Bogdan Andrei, 

desemnați în baza votului secret să exercite mandatele de reprezentanți. 

 

COMISIA DE VALIDARE A ALEGERILOR REPREZENTANŢILOR 

PERSONALULUI CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ: 

 

Lăzărescu Aura Simona- Consilier, clasa I, grad profesional superior 

Paraschiv Andreea Luciana- Consilier, clasa I, grad profesional superior 

Stan Mariana – Șef serviciu  -  concediu de odihnă 

Băicociu Grecu Cristina Florina- Consilier, clasa I, grad profesional asistent 

Popa Octavian Augustin Nicolae- Referent, clasa III, grad professional principal 
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