
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAR A NR._  ' 
DIN 	, 2017 

Privind: stabilirea salariilor pentru functiile contractuale din cadrul institutiilor de 
cultura subordonate Consiliului Local al Municipiului Tecuci 

Initiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare: nr. 72924/20.12.2017; 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara in data 

de 	  
Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului inregistrata sub nr. 72925/20.12.2017; 

Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Comp. resurse umane, SSM si Directia 
General Economica inregistrat sub nr. 72926/20.12.2017; 	 ) 

Avand in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 4,9,J  ; 
Avind in vedere prevederile art. 7,alin2 din OUG nr. 90/2017- unele masuri fiscale-bugetare, 

modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene 
Avand in vedere prevederile, art. 3 alin.1, art.11 , art. 28 alin.lsi 2, art. 38 alin. (3) si Anexa 

III Cap.II, III si IV, din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 
publice; 

Avind in vedere prevederile OUG. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative; 

In baza prevederilor art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit."b" din Legea nr. 215/2001 
privind Administratia publica locala, republicata, cu modficiarile si completarile ulterioare. 

HOTARASTE: 

Art.1.-Incepand cu luna ianuarie 2018 se stabilesc salariile de baza pentru functiile 
contractuale din cadrul Bibliotecii municipale " Stefan Petica" Tecuci, conform anexei nr.1 . 

Art.2. - Incepand cu luna ianuarie 2018 se stabilesc salariile de baza pentru functiile 
contractuale din cadrul Muzeului de istorie "Teodor Cincu" Tecuci, conform anexei nr.2. 

Art.3. - Incepand cu luna ianuarie 2018 se stabilesc salariile de baza pentru functiile 
contractuale din cadrul Casei de Cultura a municipiului Tecuci conform anexei nr.3 

Art.4. - .-Anexele nr.1 ,2 ,3 , fac parte din prezenta hotarare. 
Art.5. - Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci, 

judetul Galati. 
Art.6. - Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului municipiului 

Tecuci, judetui Galati. 

Presedinre de sedinta, 
, " 

r 	 ; 
' 	 • 

' 

Contrasenmeaza, 
Secretar, 

JR. VALERICA FOTA CHE 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Nr. 72925/20.12.2017 

Privind: stabilirea salariilor pentru functiile contractuale din cadrul institutiilor de 
cultura subordonate Consiliului Local al municipiului Tecuci 

In temeiul prevederilor art. 11 din LEGEA-CADRU nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice, prezentul proiect de hotarare se refera la stabilirea salariilor 
personalului contractual din cadrul institutiilor de cultura subordonate Consiliului Local al 
municipiului Tecuci. 

LEGEA-CADRU nr. 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice 
dispune urmatoarele: Conform art. 11, pentru func ţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 
familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor jude ţene, primării şi consilii 
locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de baz ă  se stabilesc prin hotărâre a 
consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucure şti, după  
caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dup ă  caz, a 
reprezentanţilor salaria ţilor. 

Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. 1 se realizeaz ă  de către ordonatorul de credite, cu 
respectarea prevederilor art. 25, privind limitarea sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor, 
premiilor si indemnizatiilor si a altor drepturi. 

(4) Nivelul veniturilor salariale se stabile şte, in conditiile prevăzute la alin. 1 ş i 3, fără  a 
depăş i nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar sau, după  caz, a indemnizaţiei lunare 
a vicepre şedintelui consiliului judeţean, sau, după  caz, a viceprimarului municipiului Bucure şti, 
corespunzător nivelului de organizare: comun ă, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucure şti, 
primăria general ă  a municipiului Bucure şti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16, alin. 2, cu 
incadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli. 

Respectand prevederile art. 1 ldin LEGEA-CADRU nr. 153/2017, privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice, prin HCL nr. 160/28.07.2017 au fost aprobate grilele de 
salarizare pentru functiile contractuale din cadrul institutiilor de cultura din subordinea Consiliului 
Local al Municipiului Tecuci prin aplicarea coeficientilor la salariul minim brut pe economie de 
1450 lei. 

Conform prevederilor art. 7 alin. 2 din OUG nr. 90/2017- unele masuri fiscale-bugetare, 
modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene : (2) Sumele aferente 
contributiilor de asigurări sociale sau, după  caz, contributiilor individuale la bugetul de stat, 
datorate de personalul plătit din fonduri publice, astfel cum sunt stabilite in aplicarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare, sunt avute in vedere 
la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă  in anul 2018 personalului plătit din fonduri 
p ublice. 

In conformitate cu art. 36 alin. 1 la data intrarii in vigoare a Legii —cadru nr. 153 din 28 iunie 
2017, reincadrarea personalului se poate face pe noile functii grade/trepte profesionale, gradatie 
corespunzatoare vechimii in munca cu stabilirea salariilor de baza aferente familiei ocupationale 
"Cultura", potrivit art. 38 alin. (3), lit. a din Legea nr. 153/2017 si potrivit anexelor (anexa 1- 
Bibliotecii inunicipale "Stefan Petica" Tecuci, anexa nr. 2 - Muzeului de istorie "Teodor Cincu" 
Tecuci , anexa nr. 3- Casei de Cultura a municipiului Tecuci ) 

Respectand pre\ ederile Legii —cadru nr. 153/2017, propunern spre aprobare anexele 1-3 care 
fac parte integranta din prezenta expunere, respectiNe: anexa 1- Bibliotecii municipale "Stefan 
Peica" Tecuci , anexa nr. 2- Muzeului de istorie "Teodo -: Cineu" Tectici anexa nr.3- Casei de 
Culuna a muMcipiului Tecuci . 

PRIMAR,  

	

Catalin Constantin I{ rdabac-f -7 	' 

	

„ 	 , 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
COMP. RESURSE UMANE, SSM 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 72926/20.12.2017 

Privind: stabilirea salariilor pentru functiile contractuale din cadrul institutiilor de 
cultura subordonate Consiliului Local al municipiului Tecuci 

Propunerea este formulata in temeiul LEGII —CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului platit din fonduri publice care dispune urmatoarele: 
"(I) Pentru func ţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupa ţionale 
"Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor jude ţene, primării şi consilii locale şi din 
serviciile publice din subordinea acestora, salariile de baz ă  se stabilesc prin hot ărâre a consiliului 
local, a consiliului jude ţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucure şti, după  caz, în urma 
consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dup ă  caz, a reprezentan ţilor 
salariaţilor. 
(2) Nomenclatorul func ţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiec ărei instituţii sau 
autorităţi a administraţiei publice locale, precum ş i ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr.  
III-Cap. II, III, IV. 
(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizeaz ă  de către ordonatorul de credite, cu 
respectarea prevederilor art. 25. 
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabile şte, in condi ţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără  a 
depăş i nivelul indemniza ţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după  caz, a indemniza ţiei 
lunare a vicepre şedintelui consiliului jude ţean, sau, după  caz, a viceprimarului municipiului 
Bucure şti, corespunzător nivelului de organizare: comun ă, oraş , municipiu, sectoarele municipiului 
Bucure şti, primăria generală  a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16, 
alin. (2), cu "incadrarea 1n cheltuielile de personal aprobate in bugetele de venituri şi cheltuieli. 

Respectand prevederile art. 11 din LEGEA-CADRU nr. 153/2017, privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice, prin HCL nr. 160/28.07.2017 au fost aprobate grilele de 
salarizare pentru functiile contractuale din cadrul institutiilor de cultura din subordinea Consiliului 
Local al Municipiului Tecuci prin aplicarea coeficientilor la salariul minim brut pe economie de 
1450 lei. 

Conform prevederilor art. 7 alin. 2 din OUG nr. 90/2017- unele masuri fiscale-bugetare, 
modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene : (2) Sumele aferente 
contribu ţiilor de asigurări sociale sau, după  caz, contribu ţiilor individuale la bugetul de stat, 
datorate de personalul plătit din fonduri publice, astfel cum sunt stabilite în aplicarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările ş i completările ulterioare, sunt avute în 
vedere la stabilirea major ărilor salariale ce se acord ă  în anul 2018 personalului plătit din 
fonduri publice. 

In conformitate cu art. 36 alin. (1) la data intrarii in vigoare a Legii —cadru nr. 153 din 28 
iunie 2017. reincadrarea personalului se poate face pe noile functii grade/trepte profesionale, 
gradatie corespunzatoare vechimii in munca cu stabilirea salariilor de baza aferente familiei 
ocupationale "Cultura", potrivit art. 38 alin. (3), lit. a din Legea nr. 1 53/201 7 si potrivit anexelor 
nr.1-3 (anexa 1- Bibliotecii municipale "Stefan Petica" Tecuci, anexa nr. 2 - Muzeului de istorie 
"Teodor Cincu" Tecuci , anexa nr. 3- Casei de Cultura a municipiului Tecuci ) 

Avand in vedere cele de rnai sus, propunem spre aprobare materialul promovat cu anexele 
care face parte integranta din prezentul raport. 

DIRECTIA ECONOMICA 
Director Ec. <-,: oh[ea Tapoi 

COMP. RESURS U IANE, SSM 
(1 	 Ccus sup. Ro i 	hiriac 



_ 

MUNICIPIULUI TECUCI 
CONSILIUL LOCAL TECUCI 

ioteca Municipală  „Stefan Petică" Tecuci 
Str. Republicii, nr.11, Tecuci, jud. Gala ţi 

cod 805300 , Tel. 0336109461 
iihbiblioteca_stefan_petica@municipiultecuci.ro  

. lgt 7.2 .,7c7 Nr 	chn 	  

MINUTA 

O.U.G. nr. 82/2017 privind modificarea si completarea unor acte normative, 
prevede iniţierea negocierii colective obligatorie pana la data de 20 decembrie intre 
angajator si reprezentantii sindicatelor. 

Urmare acestui fapt, in data de 19.12.2017, la sediul U.A.T. Municipiul 
Tecuci a avut loc intalnirea dintre conducerea U.A.T. Municipiul Tecuci reprezentata 
prin Primar — Catalin Constantin Hurdubae, Viceprimar — Pintilie Danut, 
Administrator Public — Mircea Iulian, Secretar — Fotache Valerica si Director General 
Economic — Tapoi Nicoleta si reprezentantii Bibliotecii Municipale „ Stefan Petica" 
Tecuci — Manager interimar — Cepraga Manuela si Drumov Dorothy Irina, s-a 
incheiat prezenta minuta. 

In urma negocierilor avute s-a stabilit ca, incepand cu ianuarie 2018, salariile 
angajatilor din cadrul Bibliotecii Municipale „ Stefan Petica" Tecuci vor fi aprobate 
prin Hotararea Consiliului Local, conform art. 11 si art. 38 alin. 3 lit. (a) din Legea 
nr. 153/2017 si vor acoperi si contributiile sociale de stat care au fost transferate de la 
angajator la angajat. 

Fapt pentru care s-a incheiat prezenta minuta. 

PRIMAR — Catalin Constantin Hurdubae 

VICEPRIMAR — Pintilie Danut 

ADMINISTRATOR PUBLIC — Mircea Iulian 

SECRETAR — Fotache Valerica 

DIRECTOR GENERAL ECONOMIC — poi Nicoleta 

MA NAGER INTERIMAR — Cepraga Manuela 

Dremov Dorothy Irina 



BIBLIOTECA MUNICIPALA "STEFAN PETICA"TECUCI 
	

ANEXA NR. 

CUI 18957176 
	

HCL NRJ,M7y 

GRILA DE SALARIZARE - NIVEL MAXIM DE LA 1 IANUARIE 2018 

PENTRU FUNCTIILE CONTRACTUALE IN PLATA DIN CADRUL BIBLIOTECII MUNICIPALE "STEFAN PETICA"TECUCI 

Nr.crt. Functia 
Grad 

prof. 
Gradati e 

Nivel 

studii 
Nr.posturi 

Coeficient 

la 31 

dec.2017 

Salariu brut 

la 31 

decembrie 

2017(lei) 

Salariu brut la 01 ian.2018 

(coeficient X 1900 lei) - ptr. 

personalul di n 

administratie 

Salariu brut la 01 

ian.2018 	(x 25%) 

ptr.personalul din 

cultura 

1. Manager I 5 S 1 3,36 4882 6384 

2. Economist IA 5 S 1 2,61 3798 4959 

3. Secretar-arhivar X 5 M 1 1,13 1650 2147 

4. Ingrijitor X 3 G 1 1,1 1600 2090 

5. Bibliotecar IA 5 S 1 3522 4403 

6. Bibliotecar IA 5 S 1 3522 4403 

7. Bibliotecar IA 5 S 1 3522 4403 

8. Bibliotecar IA 5 S 1 3470 4338 

9. Bibliotecar IA 5 S 1 3211 4014 

10. Bibliotecar IA 4 S 1 3132 3915 

11. Bibliotecar I 5 S 1 2608 3260 

12. Bibliotecar I 3 S 1 2294 2868 

13. Bibliotecar IA 5 M 1 2161 2701 

Manager interimar 

Prof.Cepraga Manuela 

,v1 

Comp.Financiar-contabil 

Ec. Belcin Mirela 

- 



MUZEUL DE ISTORIE TEODORCINCU TECUCI 
STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 36 
COD FISCAL: 5569881 
NR. „ 

MINUT Ă  

O.U.G nr. 82/2017, privind modificarea şi completarea unor acte normative, prevede 
iniţierea negocierii colective obligatorie pân ă  la data de 20 decembrie, intre angajator şi 
reprezentan ţii sindicatelor. 

Urmare acestui fapt, in data de 19.12.2017, la sediul U.A.T Municipiul Tecuci a avut 
loc intâlnirea dintre conducerea U.A.T Municipiul Tecuci, reprezentat ă  prin Primar - Cătălin 
Constantin Hurdubae, Viceprimar - Pintilie D ănuţ, Administrator Public - Mircea Iulian, 
Secretar - Fotache Valerica şi Director General Economic - Tapoi Nicoleta şi reprezentantii 
Muzeului de Istorie Teodor Cincu Tecuci, Manager — Viorel Burlacu si reprezentant salariati 
— Hurjui Mirela. S-a incheiat prezenta minută . 

in urma negocierii avute s-a stabilit ca, incepând cu ianuarie 2018, salariile angaja ţilor 
din cadrul Muzeului de Istorie Teodor Cincu Tecuci, vor fi aprobate prin Hot ărârea 
Consiliului Local, conform art.11, art. 38 alin. 3 lit. a din Legea 153/2017 şi vor acoperi şi 
contribuţiile sociale de stat care au fost transferate de la angajator la angajat. 

Fapt pentru care s-a incheiat prezenta minută. 

Primar, 
Cătălin C  	i ' Hilkcit -----2e 

4 
/5 

ţ  

Vicepr,  kiiar, 
Pintili

3
, 

 
, 

.,, 	 ,  e : •  
,\ 

---, .--: --:: 
Administrator P i i,  lic, 
Mircea Iulian 	/ 

Reprezentant salariati, 
Hurjui Mirela 

Secretar, 
Fotac4e y 

Director 
	

Economic, 
Tapoi Ni 



Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci 
Str.1Decembrie 1918 nr.36 

GRILĂ  DE SALARIZARE Ş I COEFICIENTI DE APLICARE 
Valabil de la 1 lanuarie 2018 

Conf Legii nr.153/2017, art. 11 ş i art. 38 

Nr.c NUME / PRENUME Functia Grad/ 

treapta 

Studii Gradatie sp doctor Total 

drepturi 

1 Burlacu Viorel Manager IA S 5 5896 
2 Mihalache Adrian Restaurator I S 4 2500 
3 Ciobotaru Paul Muzeograf IA S 4 950 3956 
4 Alecsă  Daniela Muzeograf II S 5 2516 
5 Dojan Daniel Arhivist II $ 0 1909 
6 Gologan Lucia Muzeograf I SSD 5 2516 
7 Hurjui Mirela Insp. Sp. I S 5 3669 
8 Bogdănoiu Cati Claudia Gest custode I M 3 2030 

Bugan Eugenia Gest custode I M 5 2283 
10 Ivaşc Lorelei Gest custode I M 5 2283 
11 Dăncianu Florin Muncitor II M 5 2358 
12 Sturzu Emilia Secretar M 0 2293 
13 Vacant Pedagog muz deb S 5 1900 
14 Vacant Economist I S 5 2925 
15 Vacant sef sectie IA S 5 3800 

TOTAL 950 42834 

nota: la poz 3 total drepturi include spor doctorat 
nota : la pozitiile 1, 7,11, 12,14,15 la nivelul salar minim pe economie 
conform coeficientilor din grila aprobati prin HCL nr. 160/28.07.2017 
nota. Cresteri salariale cf legii 153/2017 art. 38 alin. 3 lit. a 

11J-5-°Ma, 

Burl. 	iorel 

■ )?-u 





ăti 	 CASA DE CULTURĂ  A MUNICIPIULUI TECUCI 
111 171.i! 99m. 

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, Municipiul Tecuci, jud. Galati, CF 4973562 
1  

tel./ fax 0236 820449, e-mail: casa cultura@municipiultecuci.ro  Web - site: www.culturatecuci 

Nr. 2375 din 19.12.2017 

MINUT 

O.U.G nr.82/2017, privind modificarea i completarea unor acte normative, 
prevede ini ţ ierea negocierii colective obligatorie pân ă  la data de 20 decembrie, Intre 
angajator i reprezentan ţii sindicatelor/salariatilor. 

Urmare acestui fapt, In data de 19.12.2017, la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci 
a avut loc Intâlnirea dintre conducerea U.A.T. Municipiul Tecuci, reprezentat ă  prin 
Primar - C ă t ă lin Constantin Hurdubae, Viceprimar - Pintilie D ănuţ, Administrator 
Public - Mircea lulian, Director General Economic - Tapoi Nicoleta i reprezentan ţ ii 
Casei de Cultura Tecuci, Manager — Gologan Lucia, reprezentant salaria ţ i — Hobincu 
Laura Loreley. s-a Incheiat prezenta minut ă . 

in urma negocierii avute s-a stabilit ca, Incepând cu 01 ianuarie 2018, salariile 
angaja ţ ilor din cadrul Casei de Cultura Tecuci, vor fi aprobate prin Hot ărârea Consiliului 
Local, conform art.11 din Legea 153/2017 i vor acoperi contribu ţiile sociale de stat care 
au fost transferate de la angajator la angajat. 

Fapt pentru care s-a incheiat prezenta minut ă . 

Primar,  
Cătălin ConstantivArdubae 

Pintil' 	ănut 

7 Administrator Pub i -..-, 
Mircea Iulian 

Reprezentant salaria ţ i, 
Hobincu Laura Loreley 

f 
Director G.ner,0 conomic, 
Tapoi Nit4 



CASA DE CULTURA TECUCI 
CUI 4973562 

Grila de salarizare conform legii nr. 153/2017 

Nivelul maxim al grilei de salarizare pentru functiile contractuale din cadrul Casei de Cultura Tecuci 

incepand cu data de 01.01.2018 

Nr. 

crt Functia 
Grad 
prof. Gradatie 

Nivel 
studii 

Nr. 
Posturi coeficient 

Salariu 
brut Observati i 

0 I 2 3 4 5 6 7 8 

1 manager I 5 S 1 3,2100 6.099 contract management 
2 economist IA 3 S 1 2,0526 3.900 personal contractual 

3 administrator I 5 M 1 1,1724 2.228 personal contractual 

4 muncitor calificat I 5 M 1 1,2414 2.359 personal contractual 

5 
6 

muncitor calificat I 3 M 1 1,1655 2.214 personal contractual 
secretar-arhivar X 3 M 1 1,1000 2.090 personal contractual 

7 ingrijitor X 1 X 1 1,1000 2.090 personal contractual 
8 ingrijitor X 5 X 1 1,1500 2.185 personal contractual 
9 functionar X 1 M 1 1,1000 2.090 personal contractual 
10 Insp.R-U I 5 S 1 1,9600 3.724 personal contractual 

total administrativ 28.979 

nr. 
crt Functia 

grad 
prof. gradatie 

nivel 
studii 

, 
posturi procent salariu brut observatii 

1 sef sectie cultura I 5 S 1 25°/0 3.054 personal contractual 
2 referent IA 5 S 1 2 5 °70 2.315 personal contractiial 
3 referent IA 3 S 1 25')/0 1.943 personal contractual 

4 referent IA 1 M 1 25% 2.043 pers.contr. 7,5% 
5 referent IA 3 M 1 25% 2.233 pers.contr. 17,5% 

total cultura 11.588 

Comp. Financiar-Contabil, 

Hobincu Laura Loreley 


