SOLICITARE DE ACORDARE A STIMULENTULUI DE RISC
ÎN CUANTUM DE 2.500 LEI BRUT, PE LUNĂ
PENTRU PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ

ÎN PRIMĂRII - APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
Către PRIMARUL mun./or./com. _________________________________
Jud. _________________________________
Către Sindicatul Național ”Forța Legii”

Subsemnatul(a) _______________________________________________________________________
 Angajat cu contract individual de muncă /  Funcționar public
în Aparatul de specialitate pe care îl conduceți, deținând funcția de ______________________________
în cadrul Serviciului / Biroului / Compartimentului ___________________________________________
membru de sindicat, date de contact: tel. ____________________ e-mail: _________________________
prin prezenta vă aduc la cunoștință următoarele:
 Fac parte din categoria de personal din domeniul asistenței sociale și comunitare din primărie.
Pe perioada stării de urgenţă din 16.03.2020 – 15.05.2020 instituită prin Decretele nr. 195 și 240/2020,
am fost implicat(ă) direct în  sprijinirea şi/sau  îngrijirea
 persoanelor în vârstă  a copiilor  a persoanelor cu dizabilităţi /  a altor grupuri vulnerabile
Cu toate acestea,  nu am beneficiat deloc /  am beneficiat doar parțial în perioada _____________
de acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut, pe lună,
drept salarial prevăzut de art. 7 alin. (5) din OUG nr. 43/2020, cu modif. și compl. ult.,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020.
Din motivele arătate, prin prezenta, vă solicit să îmi acordați stimulentul de risc prevăzut de lege
 pe întreaga perioadă a stării de urgenţă 16.03.2020 – 15.05.2020 /  pe perioada _________________
În caz contrar, prezenta va constitui plângere prealabilă, potrivit legii,
urmând ca, prin intermediul reprezentantului meu legal, Sindicatul Național ”Forța Legii”,
al cărui membru sunt și pe care îl împuternicesc în acest sens,
să mă adresez instanțelor de judecată competente, în vederea obținerii dreptului solicitat,
putând formula în numele meu și pentru mine acțiune, apărări, căi de atac, cerere de executare,
situație în care sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal
și ca domiciliul meu procesual să fie la sediul organizației sindicale,
până la soluționarea definitivă a eventualului litigiu care ar putea apărea.
Semnătura,

Am întocmit prezenta în 2 exemplare

