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ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREANr. 
Din  a6-021-Z11-  

Privind : aprobarea grilei de salarizare a personalului societatilor la care UAT Municipiul Tecuci este  

asociat  . 

Initiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, judetul Galati; 

Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului : 3970_/PJ/_03.02.2017; 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in sedinta t% 	/''din data de 

Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului, inregistrata sub nr. 3971_/ PJ / _03.02.2017; 
Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de catre Directia Generala Economica, inregistrat 
sub nr. 3972/PJ/ 03.02.2017; 
Avand in vedere raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr.  /4 3,1t(J 

Avand in vedere prevederile : 

- art. 1 din Hotararea nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in 

plata, pentru anul 2017; 
- art. 164 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, actualizata; 
- art.36, alin. 2, lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata in 

2007, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In baza prevederilor: 
- art. 45, alin. 1 si art. 115 alin. I lit.b din Legea nr. 215/.2001 privind administratia publica locala, 

republicata in 2007,cu modificarile si completarile ulterioare. 

HOTARASTE: 

Art.!. Se aproba grila de salarizare a personalului societatilor la care UAT Municipiul 
Tecuci este asociat, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare, incepand 

cu data de 01.02.2017 
Art.2. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci 
si a administratorilor societatilor la care UAT Municipiul Tecuci este asociat. 
Art.3.Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati, prin grija secretarului municipiului 

Tecuci. 

PRESEDINI'E DE SEOTNTt  

7'/1Jr7tfr 	4/f 
CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR 
Jr. Valerica Fotache 
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ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MEJNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR.397 1/PJ/03 .02.2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind aprobarea grilei de salarizare a personalului societatilor la care UAT Municipiul 

TECUCI este asociat. 

Avnd In vedere raportul de specialitate Intocmit de cätre Directia Generala Economica, 
Inregistrat sub nr.3 972_/PJ/03 .02.2017; 

In anul 2013 prin hotarari ale Consiliului Local Tecuci au fost infiintate un numar de 7 

societati comerciale in baza Legii 31/1990 privind societatile comerciale, avand forma 

juridica de societati cu raspundere limitata. Aceste societati au avut o grila de salarizare 

aprobata de Consiliul Local Tecuci, pe baza careia a fost salarizat personalul incadrat in 

aceste societati. La momentul infiintarii acestor societati salariul de baza minim brut 

garantat in plata a fost de 750 lei de la 01.02.2013 si de 800 lei incepand cu data de 

01.07.2013. Anual, prin hotarari ale Guvernului Romaniel acest plafon a fost majorat, 

ajungand ca in anul 2017, pun Hotararea de Guvern nr. 1/2017 salariul de baza minim brut 

garantat in plata sa fie stabilit la 1450 lei, incepand cu 01.02.2017. Din anul 2013 si pana in 

prezent aceste hotarari de majorare au fost aplicate de societati prin decizii ale 

administratorilor societatilor doar pentru personalul incadrat sub salariul minim brut 

garantat in plata, salariile pentru restul personalului ramanand nemodificate, la nivelul celor 

stabilite prin grila de salarizare din anul 2013. Astfel S-au produs discrepante in salarizarea 

personalului, ajungand, dupa aplicarea Hotarari nr. 1/2017 a Guvernului, ca salariul de 

incadrare al unui muncitor necalificat sa depaseasca salariul de incadrare al personalului 

T.E.S.A. 

Având in vedere aceste considerente, supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotãrâre. 

ftl 
CATALIN 

/ 



MIJNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA 

NR. 3972/P J103 .02 .2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Privind: aprobarea grilei de salarizare a personalului societatilor la care UAT Municipiul Tecuci 

este asociat. 

• 	 Prin hotarari ale Consiliului Local Tecuci in anul 2013 au fost infiintate un numar de 7 

societati comerciale in baza Legii 31/1990 privind societatile comerciale, avand forma 

juridica de societati cu raspundere limitata. Aceste societati au avut o grila de salarizare 

aprobata de Consiliul Local Tecuci, pe baza careia a fost salarizat personalul incadrat in 

aceste societati. La momentul infiintarii acestor societati salariul de baza minim brut 

garantat in plata a fost de 750 lei de la 01.02.2013 si de 800 lei incepand cu data de 

01.07.2013. Anual, prin hotarari ale Guvernului Romaniei acest plafon a fost majorat, 

ajungand ca in anul 2017, prin Hotararea deGuvern nr. 1/2017 salariul de baza minim brut 

garantat in plata sa fie stabilit la 1450 lei, incepand cu data 01.02.2017. Din anul 2013 si 

pana in prezent aceste hotarari de majorare au fost aplicate de societati prin decizii ale 

administratorilor societatilor doar pentru personalul incadrat sub salariul minim brut 

garantat in plata, salariile pentru restul personalului ramanand nemodificate, la nivelul celor 

stabilite prin grila de salarizare din anul 2013. Astfel s-au produs discrepante in salarizarea 

personalului, ajungand, dupa aplicarea Hotarari nr. 1/2017 a Guvernului, ca salariul de 

incadrare al unui muncitor necalificat sa depaseasca salariul de incadrare al personalului • 
Fat5  de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare grila de salarizare pentru 

personalul din societatile la care Consiliului Local Tecuci este asociat majoritar. 

DIRECTOR GENERAL 

Intocmit, 
Ec. Dascälu Ionicà 
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ANEXA nr. 1 la HCL nr.______  

GRILA DE SALARIZARE A PERSONALULUI SOCIETATILOR LA CARE 
UAT MUNICIPIUL TECUCI ESTE ASOCIAT 

INCADRARE Minim Maxim 

Muncitor necalificat  1.450 

Muncitor calificat 1.500 1.600 

Sofer 1.550 1.600 

Sef formatie 1.600 1.650 

FUNCTIA  STUDII  
M S.S.D S.S.L 

FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 
GESTIONAR 
ADMINISTRATOR RETEA 
SECRETAR 
CASIER 
INSPECTOR MEDIU,PSI,SSM 1.650 1.700 1.750 

INSPECTOR RESURSE UMANE 
JURIST 
CONTABIL 
REFERNT IN GESTIUNE 
INGINER  

ISEF BIROU 	 1 	1.815 	I 	 1.870 	I 

ISEF SERVICIU 	 I 	 I 	 1 2.480 

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

precum si celelalte sporuri prevazute de legislatia in vigoare. 

INTOCMIT, 

Ec. Dascãlu Ionicà 

* M - studil medil 

SSD - studil superioare de scurta durata 

SSL - studii superioare de lunga durata 


