
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOT Ă RÂREA NR._____ 

DIN15.12.2017 
Privind: împuteraicirea d-iui Grosu Constautin si limitele inandatuiui de neociere a 

coutractului colectiv de iuuncă  Ja uivelui Societătii Rainpa Rates SRL 
lni ţiator: Cătălin Constantîn I-Iurdubae, Prirnarul Municipiului Tecuci,jud.Gala ţi; 
Nurnăr de înregisre şi data depunerii proiectului :70326/1 1122017. 

consiliui Local ai Municipiuiui Tecuci, judeţui Galaţi, întrunit îii şedinţă  extraordinară, în data de 
1 5. 12.2017,  
Având îu vedere: 

- solicitarea Societăţii Raaupa Rates SRL Tecuci, îaregistrată  sub ar.CL240/07.12.2017. 
- expunerea de rnotîve a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr.70327/1 l . 12.201 7; 
- raportul de specialitate întocrnit de Direc ţîa Generală  Economică  si Serviciul Juridic, 

înregîstrat sub nr.70328/1 i . 12.20 1 7; 
- raportui/rapoarteie de avizare al/aie cornisiei !cornisiilor de specialitate nr.l,2,3,4 si 5; 

In baza prevederilor: 
- HCL nr.59/23.08.2016 privind desemnare a dornnului Grosu Constantin ca reprezentant ai 

UAT Municipiul Tecuci în adunarea geneială  a asociaţilor Ia Societatea RAMPA RATE Ş  SRL 
Tecuci; 

- art. viI din OUG nr.82/20i 7 penlru modificarea şi cornpletarea unor acte normative; 

art. 134 - 1 36 din Legea nr.62/20 10 privind dialogui social; 

- art.36 alin 3 iit.c), din Legea nr.215!2001 privind adminîstra ţia pubiică  locală, republicată, 
cu rnodificările şi cornpletăriie ulterioare; 

În baza art.45, alin 1 şi art.115 alini, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  
locală, republicată, cu rnodîficările şi cornpletăriie ulterioare; 

IIOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1 (1 ).Se împuterniceste dornnui Grosu Constantin, ca reprezentant al UAT Municipîul Tecucî 
să  riegocieze contractul colectiv de munc ă  cu salariaţii Societăţii Rampa Rateş  SRL Tecucî. 

(2) Lirnita maxirnă  a saiariilor până  la care este îrnputernicit dornnul Grosu Constantîn este cea 
prevăzută  în anexă  ce face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

(3) Termenul lirnită , legal , de negociereeste 20.12.2017. 
Art.2. Se îrnputernîce şte domnul Grosu Constantin să  se sernneze, din partea UAT Municipiul 

Tecuci, •contractul colectiv de niuncă, încheiat cu reprezentan ţii salariaţilor societăţii Rampa Rate 
SRL Tecuci. 

Art.3 Se îrn.puterniceşte administratorul societ ăţii să  depună  diligenţe•le necesare pentru 
înregistrarea contractului colectiv de rnuncă  la instîtuţiile statului, conform legisla ţîeî în vîgoare. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi dusă  la îndeplinîre prîn grija dlui Grosu Constantin si a Societăţîi 
Rarnpa Rate. 

Art.5.Prezenta hotărâre va fi cornunicată  ceior interesaţi prin grija Secretarului UAT Municipiui 
Tecuci. 

DE\ŞEJ ŢA 	 SECRETAR 

\ 	 JR. Valerica Fotache 

• r 	- 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

PRIMAR 
EXPUNERE DE MOTIVE NR._____ 
DIN 	q / /2 2?1 

Privind: împuternicirea dlui Grosu Constantin si limitele inandatului 
de ne2ociere a contractului colectiv de muncă  la nivelul Societătii Rainpa 
Rates SRL 

Prin HCL nr.59123.08.2016 a fost desemnat ca reprezentant al UAT 
Municipiul Tecuci în adunarea generală  a asociaţilor la societatea RAMPA 

RATEŞ  SRL, domnul Grosu Constantin. 

Potrivit OUG nr82/2017 până  la data de 20.12.2017 trebuie s ă  se 

realizeze negocierea contractului colectiv cle munc ă, pentru anul 20 1 8. 

OUG nr. 82/20 1 7 reglernenteaz ă, ca o excepţie de Ia prevederile art. 1 3 5 

din Legea nr.62/2010 a dialogului social, c ă  aceste negocieri sunt obligatorii 

pentru societăţile în cadrul cărora nu este constituit sinclicat si au un număr mai 

mic de 20 de angajaţi. 
Legea dialogului social prevede că  pentru negocierea contractului colectiv 

de niuncă  este necesar un mandat special de reprezentare care s ă  stabilească  atât 

limita maximă  a salariilor cât si persoana reprezentantă  a angajatorului. 

Din analiza financiar economic ă  realizată  de către Direc ţia Generală  
Economică, a rezultat limita rnaximă  pe care o poate asigura UAT Municipiul 

Tecuci ca asociat în cadrul Societ ăţii Rarnpa Rates SRL Tecuci. 

Având în vedere aceste aspecte, consider ăm că  este necesară  si oportună  
promovarea unui proiect de hot ărâre a consiliului local de a împuternici 

reprezentantul UAT Municipiul Tecuci în AGA Societ ăţii Rampa Rates SRL 

Tecuci de a negocia si semna contractul colectiv de munc ă  Ia nivel de unitate. 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 

SERVICIUL CANCELARIE JURIDIC 
RAPORT DE SPECIALITATE NRP 

DIN________ 
Privind : împuternicirea dlui Grosu Constantin si lianitele mandatului de 

neociere a contractului colectiv de anuncă  Ia nivelul Societătii Rampa Rates SRL 
Tecuci. 

OUG nr.2l2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prevede: 
Art. vII. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Leea dia1ou1uî social nr. 

62/201 1, republicată, cu modificările şi cornpletările ulterioare, în unităţile în care nu există  
încheiat contract/acord colectiv de munc ă, iniţierea negocierii colective este obligatorie, 
pentru punerea în aplicare a prevederiior Ordonan ţei de urgenţă  a Guvernului nr. 79/2017 
pentru modificarea şi compietarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

(2) Prin derogare de la prevederile W. 129 a1in. (3) şi (5) din Leea nr. 62/201 1, 
repubiicată, cu modificările şi completările uiterioare, pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 79/20 1 7 este obligatorie negocierea 

colectivă  a acteior adiţionale la contracteie şi acordurile colective, de munc ă  în vigoare. 

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) - (2) şi prin derogare de la prevederile art. 1 35 alin. 
(1) lit. a) din Leea nr. 62/201 1, republicat ă, cu modificările şi completările ulterioare, în 

unităţile în care nu există  sindicat reprezentativ afiliat la o federa ţie reprezentativă  Ia sectorul 

de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de munc ă  sau a actelor 

adiţionale, după  caz, pot participa reprezentan ţi ai federaţiei sindicale, în baza mandatului 

sindicatului, împreună  Cu reprezentanţii salariaţilor. 

(4) În apiicarea prevedenior alin. (I) - (2) şi prin derogare de Ia prevederile art. 135 alin. 

(l) lit. b) din Legea nr. 62/201 1, republicată, cu modificăriie şi coinpietările ulterioare, în 

unităţile în care nu exist ă  sindicat la negocierea contractelor/acordurilor colective de munc ă  
sau a actelor adiţionale, după  caz, pot participa reprezentan ţii salariaţilor împreună  cu un 

reprezentant al unei federaţii reprezentative la sectorul de activitate sau a unei confedera ţii 
sindicale reprezentative la nivel na ţional, la invitaţia reprezentanţilor salariaţilor. 

(5) Prevederile alin. (1) - (4) se aplică  îIl perioada 20 noiembrie - 20 decembrie 
2017. fi 

Legea nr.62/2010 a dialogului social prevede: Art. 136. - (1) Contractele colective 

de muncă, încheiate ]a orice nivel, nu pot fi seannate decât de reprezentan ţii anaudataţi în 

acest sens ai părţilor care au negociat. 

(2) Anterior încheierii şi semnării contractelor colective de munc ă  la nivel de sector de 
activitate, angajatorii rnembri ai organiza ţiilor patronale reprezentative Ia nivel de sector de 

activitate, precuin şi organizaţiile sindicale membre ale confedera ţiilor sindica1e participante 

la negocieri îşi vor împuternici reprezentanţii să  negocieze prin mandat special.t 

Din anaiiza situaţiei finaciar - contabile a societ ăţii efectuată  de către Direc ţia 

Generală  Economică  a rezultat, că  societatea ca angajator, pentru anul 2018 poate suporta 

creteri1e salariale a c ăror limita maximă  este prevăzută  în anexa la proiect. 



Având în vedere aceste aspecte consider ărn că proiectul de hotărâre îndep1inete 
condi ţiile de legalitate, fapt pentru care îl supunen spre dezbaterea si aprobarea consiliului 
local. 

D.G.E- Servicîul Buget Contabiîtate 	 Serviciul Juridic 



RAMPA RATES S.R.L.TECUCI 
CUI: R031434042 
J17/382/2013 
Str. 1 Decembrie 1918, Nr.146C, Tecuci, jud.Galati 
TEL:0372 959 393 
E-mail:ramparates@municipiultecuci.ro  
Nr.inreg. 5385 / 04.12.2017 

; 

uci 
A .Q ik 	

A 

Catre Consiliul Local al Municipiului Tecuci 

Subscrisa Rampa Rates SRL Tecuci, reprezentata legal de Voinea Ionut in calitate de 

administrator, in urma OUG 82/20 1 7 care a introdus obligativitatea initierîi procedurii de 

negociere colectiva in perioada 20 noiembrie - 20 decembrie 2017 pentru toate persoanele 

juridice care au angajati, in vederea implementarii prevederilor OUG 79/201 7, care stipuleaza 

transferul contributiilor sociale din sarcina angajatorului in sarcina angajatului, in urma 

modificarii prin HG 846/2017 a salariului minim brut pe tara garantat in plata de la 1 ianuarie 

2018 de la 1450 lei la 1900 lei si in urma aplicarii art. 10 pct. 4 a Legii cadru 153/2017, solicita 

sa imputerniciti reprezentantii asociatilor Rampa Rates SRL sa participe la negocierea salariilor 

de baza ale angajatilor societatii. 



ANEXAnr.IaHCL nr._____ 

LIMITA MAXIMA A INDEMNIZATIILOR Sl SALARIILOR DE BAZA, 
PE CARE O POATE NEGOCIA REPREZENTANTUL UAT MUNICIPIUL TECUCI IN A.GA., 

PENTRU PERSONALUL SOC. RAMPA RATES SRL 

FUNCTIA STUDII 
GIM S.S.D. + S.SL 

DIRECTOR GENERAL 6.000 

SEF SERVICIU 3.440 

SEF BIROU 2.520 2.690 

JURIST 2.530 

INGINER  2.530 

ECONOMIST 2.530 

INSPECTOR RESURSE UMANE 2.290 2.530 

INSPECTOR MEDIU, PSI, SSM 2.290 2.530 

REFERENT IN GESTIUNE 2.290 2.530 

SECRETAR 2.290 2.530 

ADMINISTRATOR RETEA 2.290 2.530 

FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 2.290 2.530 

CONTABIL 2.290 

CASIER 2.290 

GESTIONAR 2.290 

ŞEF FORMATIE 2.290 
INCADRARE MINIM MAXIM 

SOFER 2.220 2.420 

MUNCITOR CALIFICAT 2.220 

MUNCITOR NECALIFICAT  1.900 

NOTA - la salariile prevazute in grila se aplica sporul de vechime in munca corespunzator, 

precum si ce/elalte sporuri prevazute de legislatia in vigoare, cu exceptia Directoru/ui General si 

Directorului Executiv care beneficiaza de indemnizatie. 

IN SALARIILE DE BAZA Si INDEMNIZATII AU FOST INTRODUSE Si CONTRIBUTIILE SOCIALE ALE 

SOCIETATII IN PROCENT DE 20,5 % 

Ec. Dascălu lonică  

* G/M - studii generale/medii 

SSD - studii superioare de scurta durata 

-SSL - stucJii superioare de lunga durata 	 - 

i 


