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PROCES VERBAL 
DE NEGOCIERE 

Încheiat astăzi 20.12.2017, între conducerea Societatii Piete Prest Tec SRL Tecuci 
reprezentat ă  prin Director General Grosu Daniel Virgil şi reprezentanţii salariaţilor ale şi în 
adunarea general ă  din data de 02.03.2016 conform Procesului verbal nr.3011 din 18.12.2017 si 
cu fiecare salariat in parte din cadrul societatii. 

Reprezentantii salariatilor, care au mandat pe doi ani, alesi in adunarea generala a 
salariatilor societatii Piete Prest Tec SRL Tecuci sunt: 
-Lambrinoc Eugen 
-Neacsu Adrian George 
-Pohodnicaru Ovidiu 
-Rotaru Ionel 

In conformitate cu prevederile art. 223 din Codul Muncii, republicat - privind 
atributiile reprezentantilor salariatilor, acestia au ca atributii principale, promovarea 
intereselor salariatilor referitoare la salarii, conditii de munca, timp de munca odihna, 
precum si interese sociale Iegate de relatiile de munca. 

Având în vedere art.VII al.2,3,4,5 din OUG nr.82 din 08.11.2017, este obligatorie 
negocierea colectiv ă  a actelor adiţionale la contractele colective de munc ă  în vigoare, 
pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.79/2017. 

Având în vedere HCL nr.262/15.12.2017 a UAT Tecuci, prin care domnul Anton 
Nicolae a fost împuternicit şi prin care au fost delimitate limitele mandatului de negociere a 
Contractului Colectiv de Munc ă  la nivelul Societ ăţii Pieţe Prest Tec S.R.L.,stipulate în 
anexa care face parte integrant ă  din HCL nr.262/15.12.2017. 

Astfel, astăzi 18.12.2017 am procedat la ducerea la îndeplinire a prevederilor OUG 
nr.82/2017-art VII alin.1-4, prin negocierea actului adi ţional la CCM valabil din 
28.03.2016. 



In urma discutiilor cu reprezentantii salariatilor salariile au fost neociate la nivelul 
stabilit prin HCL nr.262/15.12.2017 a UAT Tecuci. 

Negocierea va fi valabil ă  pe perioada unui an. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în dou ă  exemplare. 

ReprezentaniUAT Tecuci 
fAtoîe 

Reprezentanti salariati 
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Neacsu Adrtan Geor e 	- 
Pohodnicaru Ovidiy 
Rotaru Ionel V 


