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EXPUNEREA DE MOTIVE

Subsemnatul, Ciceac Vasile, primarul unităţii adminisrativ teritoriale
Nădlac ,în aplicarea  :

- prevederilor art.61 alin.5 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, conform cărora „primarul conduce serviciile
publice locale „

- prevederilor art. 71 din Legea 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează
regimul de finantare a unor activitati ale institutiilor publice ,
conform căruia autorităţile deliberative pot aproba înfiinţarea de
servicii publice integral finanţate din venituri proprii a căror bugetele
de venituri si cheltuieli  se aprobă odată cu bugetul instituţiei publice
de care aparţin, iar în situaţia nerealizării veniturilor prevăzute în
bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii, cheltuielile
vor fi efectuate în limita veniturilor realizate,

în speţă,fiind în cauză activitatea Serviciului Public Edilitar Gospodăresc care :
a) a acumulat de la începutul anului până în prezent datorii la diferiţi

furnizori de servicii şi materiale în cuantum total de peste 13.000 lei
b) nu mai realizează venituri prevăzute în bugetul propriu, cauza fiind lipsa

solicitărilor şi comenzilor în prestarea unor servicii către terţi, situaţie ce
duce la lipsa sumelor băneşti necesare plăţii salariilor şi a achitării
facturilor restante ,

În consecinţă, se impune reducerea activităţii acestui serviciu prin
desfiinţarea unor posturi, conform anexei la prezenta expunere de motive, şi
trimiterea în şomaj a salariaţilor posturilor desfiinţate, în conformitate cu
prevederile art.65, art.66 şi art.73 din Legea 53/2006 – Codul Muncii

La aplicarea efectivă a reducerii de personal, măsurile vor afecta în
ordine:
a)CIM ale salariaţilor care cumulează două sau mai multe funcţii, precum si
ale celor care cumulează pensia cu salariul;
b)CIM ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de vârstă standard si stagiu
de cotizare si nu au cerut pensionarea în conditiile legii;
c)CIM ale persoanelor care îndeplinesc conditiile de pensionare la cererea lor.



La luarea măsurii de desfacere a CIM pentru motive ce nu ţin de
persoana salariatului vor fi avute în vedere următoarele criterii minimale:

a)dacă măsura ar putea afecta doi soţi care lucrează în aceeasi unitate,
se desface contractul de muncă al soţului care are venitul cel mai mic, fără ca
prin aceasta să se poată desface contractul de muncă al unei persoane care
ocupa un post nevizat de reducere;

b)măsura sa afecteze numai în ultimul rând pe femeile care au în
îngrijire copii, bărbaţii văduvi sau divorţati care au în îngrijire copii, pe
întreţinătorii unici de familie, precum si pe salariaţii, bărbaţi sau femei, care
mai au cel mult 3 ani pâna la pensionare la cererea lor.

c)bugetul fiecărei activităţi din cadrul Serviciului Public Edilitar
Gospodăresc în raport cu veniturile realizate şi acoperirea cheltuielilor de orice
fel

În cazul în care serviciul îsi extinde sau îşi reia activitatea într-o
perioada de 9 luni de la luarea măsurilor de desfacere a contractelor
individuale de muncă pentru motivele ce nu ţin de persoana salariatului are
obligaţia să încunoştinţeze în scris despre aceasta organizatia sindicală şi să
facă publică măsura. Salariatii notificaţi în acest sens au la dispoziţie un
termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii comunicării, pentru
a-şi manifesta expres consimţământul cu privire la locul de munca oferit.

Aşa cum am mai precizat mai sus situaţia mai sus descrisă a apărut în
contextul crizei actuale resimţite, atât la nivel local cât şi cel naţional şi
mondial ; susţin că s-a ajuns la această situaţie în contextul crizei locale
deoarece la nivelul bugetului local există în prezent un deficit de peste
600.000 lei .

În concluzie, rog Consiliul Local Nădlac a analiza propunerea de
reducere a activităţii Serviciului Public Edilitar Gospodăresc şi a dispune în
consecinţă.
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