Angajator: Primaria Lunca Banului

Sediu: sat Lunca Banului, comuna Lunca Banului, judetul Vaslui
Cod fiscal: 3394368
Telefon: 0235/483055
,16 .r.d..::./..=

In atentia,
Persona lului (functionari publici si personal contractual) Primariei

comunei Lunca Banului
cu sediul

i

prin domnul ing. Tofan D5nut, Primar al
comunei Lunca Banului, in calitate de reprezentant legal al comunei Lunca
Banului, in conformitate cu prevederile OUG 82l2OL7 coroborate cu
prevederile Legii nr. 62l20Lt a dialogului social, formulez prezenta:

CONVOCARE

Va solicit prezenta in data

de

22.01.2018, orele 14.00, la sediul

in vederea alegerii reprezentantilor salariatilor, functionari

pubtici si personal contractual, si conferirea mandatului
special in scopul demararii negocierilor colective pentru
majorarea salariilor brute, in contextul transferului CAS 9i
CASS in totalitate la salaria[i.

in temeiul Legii nr.62l2OLL privind dialogul social,
791201-7, OUG 82/2017, se

va

OUG

initia negocierea colectiva,

pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr.79l2OL7

pentru trecerea CAS si CASS de la angajator la salariat, de la
1 ianuarie 2018.

(

Durata mandatului nu poate fl mai mare de data finalizarii negocierilor. De
asemnea precizam faptul ca, reprezentantii sunt alesi in cadrul adunarii
generale a salariatilor, cu votul a cel putin jumatate din numarul total al
salariatilor.
Numarul reprezentantilor alesi se stabileste de comun acord cu angajatorul
in raport cu numarul de 22 de salariati, functionari publici si personal
contractual.

Pot

fi alesi ca reprezentanti, salariatii care au capacitate

deplina
de exercitiu (capacitatea deplina de exercitiu incepe de la data
cand persoana devine majora).

Fata de aceste aspecte, mentionam faptul ca alegerea
reprezentantilor salariatilor se va realiza in cadrul adunarii

generale a salariatilor la data de 2iLOt.?O18 orele l4(8, in baza
votului secret liber exprimat de catre fiecare salariat, functionar
public si personal contractual prezent.

Cu deosebita consideratie,

Primar,
Ing. Tofan
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