
ROMANIA 
jUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
-‘CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREANr. 0~- 
20/J7-  

Privind: aprobarea modificării organigramei si a statului de fune ţii ale societatiI 
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE Teeuei S.R.L., preetun si aprobarea Griiei de 
salarizare a personaluhd societatIWOMPANIA DE UTILITATI PUBL10E Tecuei S.R.L. 

Iniţiator: Constanfinllurdlibae :Primartil MunicipirdM Teeuei, judend Galati; 
Nr. de inregtstrare si data depunern ,proiectului nr. 97994/17.122O1-5 ; 
Consifitil Local :al Murnekiiuhri Tecuci, jude ţul Galaţi , intrurnt însedinta ordinara 1n data :de 

21.12.2018.; 
Având in vedere ,expunereade mOtive:a ini ţiatorului inregistratâ.snb nr. 97995/17.12.201 ş8; 
Având învedere raportul ,de speciafitate •ntocmit de Comp. Re.surse Umane, 'SSM inregistrat 

sub nr.. 97996/1 7. 12.20143; 
Având în vedere raportni..de.aVizare...âe comisiiior de specialitate nr. 	, '3  

/ Avand i.n vedere adresa COMPANIEI DE UTILITATI .'PUBLICE Teeuet S.R.L. nr. 
8020/13.12.2018 si Memoriul Jusfificativ nr. 8008/13 .12.201.8, bregistrate la UAT municipiul Teeuei 
sub nr. 97286/13.122018; 

Având în vedere prevederile art 36 ain. 3 fit. (b) si (e) i alin. '9 ,din Legea fir. 215/2001 
privind :adnnn1stra ţia publică  locara, republicată  in 2007, eu modificârile si ,completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 45 afin. 1 si art. 115 alin. 1 lit. (b) din Legea nr.215/2001 
privind administralia:putblită  localâ,.repnbficatâ in 2007, .0n 	ieăriie si completările tilterioare; 

110TĂRĂSTE:  

Art.l. Ineepind eu data de flL01.2019 se aprobă  modifiearea Organigramei societatii 
COMPANIA DE LATIPUBLICE Teeuei S.R.L. conform anexei m-.1 eare face parte 
integranta din prezenţa hotatare. 

Art.2. Incepind eu (data de 111M:2019 se aprob ă  modificama Statbrimi de funefii al weietatii 
COMPANIA DE U I PUBLICE Teeuei S.R.L. conform anexei nr. 2 eare face parte 
integranta din prezenta~are. 

.Art3. Ineepind eu data de '01:01..2019 se aprobă  grila de salurizare a 	snalukti societăţii 
COMPANIA DE UTILITAIPI ?PUBLICE Teeuei R.L. conform anexei nr. 3 e,are faee parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.4. Prezenta botărâre va fi dusa la indepfinire prin grija Printaralui niepi 	reeuei 

Art.5. Prezenta hOtărâre va adt ă  ia eunostiuţâ ,eelor interesaţi prin gra Secretaruhn 
Tecuei. 

PRES . , .V93t.,,SPI*11471:A., 	 CONMASEMNEAZA, 
, 

SEORETAR 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 97995/17.12.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind:: aprobarea modificării organigramei si a statului de funcţii ale scietatii 
COMPANIA DE UTILITATi PUBLICE Tecuci S.R.L., precum si aprobarea Griiei de 
salarizare a personaIu]ui societatii COMPANIA DE UT1LITATI PUBLICE Tecuci S.R.L. 

Prin H.C.L. nr. 85/26.04.201 s-au aprobat organigrama si statul de functii al societati 
COMPANIA DE UTI-LITATI PUBLICE Tecuci S.R..L., valabile incepind cu 01.05.2018. 

Modifi.carea organigrarnei, a statului de func ţîî si a Grilei de saiarizare a societatii 
COMPANIA DE UTiLITATI PUBLICE Tecuci S.R.L. se irnpune din urmatoareie motive 
econornice si de r.eorganizare a societatii: 
-Avand in vedere faptui ca de la 01.01.2019 conform Ordonantei de Urgenta rir. 74/2018 pentru 
modificarea si compietarea Legii nr. 21 1/201 1 privind regirnui deseuriior, a Legii nr. 24912015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalare sj a Ordonantei de 
Urgenta a Guernuiui nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu societatea COMPANIA DE 
UTILITATI PUBLICE Tecuci S.R.L. va fî in reorganizare si anune piata lunara a serviciilor de 
colectare a deseuriior rnunicipale prin programul ,,Piateste pentru cat arunci, ,,Raspunderea 
extinsa a producatoiruiui si ,,Taxa de depozitar&, se impune modifîcarea oganigramei si a 
statului de functii pirin ireorganiizare si anume: 

Serviciui de Prestri Servicii Salubrizare va avea în ioc de Birou Saiubrizare Mecanizat ă  si 
Birou Salubrizare Manuaiă  cu două  posturi de sefi birou sî respectiv 2 (doua) compartirnente-
Comp. Salubrizare Mecanizata si Comp. Salubrizare Manuala doar Birou Prestări Servicii 
Salubrizare cu un sinnr ef birou si cu doua eompartiinente - Coanp. Salubrizare Manuală  
si Comp. Salubrizare Meeanizată ; 

Serviciuil de c61ectare si transport deeuri si serviciui rde sortaire cornpostare si transport 
deeuri se vor transforma în serviciui de colectare, seiectare si cornpo.actare de şeuri având un birou 
de colectare, seiectare î cornpactare deeuri i doua conipartimente unul de coiectare deeuri si 
altul de selectare i compaetare deeuri(se desfiiii ţează  câte uri post de sefde birou de la serviciiie 
iniţia].e); 

S•e înfiinţează  Servieiui intreţinere si M.onîtorizare Transpo.rt Deeuri cu uai sinur 
Birou si implicit aan Sef Biirou - Birou Intretin.ere sî Moniorizrc Transpoirt Deseuri (toate 
utiiajeie sociisetăţii v.or fi îri acest serviciu) cu 2 fdouâj coinpartimente - Conip. Intreţinere 
Transport I-eseuri si Coni. .Monitorizare Transport Deseiu; 

In cadrui Direqîci Eeono.mice si Resurse Ue vcr avea loc uneie modific ări si anurne: 
uii post de irisp.ector resurse umane studii superioare va fî transformat în post de rcfcrent de 
specialitate cn studi supewieere, un post de economist va fî transformat in post de easier, uri 
post de rnunciitor ficatoeraitor, introducere si vaiidare date primare PC din cacirui Biroului 
Sortare si Compostare [)eŞeari (câristar) va fi transformiat in rcfeiit de speeiaiitate., ni.aaaeruI 
de transport dîn cadru1 cnarIimzntvJui trsport de«uriN ,2 fi trecut ia eadrail aceieai 
dnectn sa se va crea înc ă  aiia fflt de casiei in cadrul Diracitieii Eroziaee sa Iesu se iJinai. 



- .Avand in vedere ca in cursui iUflfl decernbrie 2018. Guvernui Rornanici a adoptat 
Hotararea nr. 937/07.12.2018 care prevede 1a art. 1 alin.1 „ineepind eu data de I ianuarie 2019, 

salariul de bază  minim brut pe jară  garantat in plată, prevazut ta art. 164 alin. 1 din Legea 

53/2003 — Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in 

bani, fara a include sporuri i alte adaosuri, la suma de 2.080 Iei lunar, pentru un program 

normal de lucru in medie de 167,333 ore pe lun ă, reprezentând 12,43 lei/oră " incepând cu 01 

ianuarie 2019 va fi modificat ă  i grila de salarizare pentru muncitorii necalifica ţi cu salariul minim 

pe economie de la 1900 lei la 2080 lei; pentru restul salaria ţilor se va proceda cu o cre ştere salarial ă  
de 10%. 

Având in vedere aspectele men ţionate, considerăm că  este oportună  promovarea proiectului 
de hotărâre privind aprobarea modific ării organigramei si a statului de func ţii ale societatii 
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE Tecuci S.R.L., precum si aprobarea Grilei de salarizare a 
personalului societatii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE Tecuci S.R.L. 

PRIMAR, 



JUDEŢUL GALAŢI 
1UNICIPIUL TECUCI 

COMP. RESURSE UMANE, SSM 
Nr. 97996/17.12.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea rnodite ă.rii organigrarnei si a statului de func ţii aie societatii 
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE Tecuc.i S.R.L., precum si aprobarea Griiei .dc 
sa•iarizare a personiaiuiui societatii :COMPANIA DE UTILITATI PUELICE Tecuci S.R.L. 

• Proiectul de hotărre asigură  încadrarea corectă  în prevederile art. 36 alin. 3 lit. (b) si (c) si 
alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind adrninistra ţia pubiică  Iocală, republicată  în 2007, cu 
modifîcările si conp1etări1e uiterioare. 

De .asernenea, proiectul de hotărre respectă  prevederiie art. 45 alin. 1 si art. 11 5  aiin. 1 lit. 
(b) din Legea nr. 215/2001privind adrninistra ţia publică  iocală, republicată  în 2007, cu 
modifîcările si compietările ulterioare. 

Prin H.C.L. nr. 34/23.•02.2017 s-a aprobat modifîcareaart. 2 din Actul Constitutiv al Societatii 
ZONE VERZI TEC S.R.L.. Tecuci, scbirnband denurnirea societatîi in COMPANIA DE 
UTILITATI PUBLI•CE Tecuci S..R.L. 

Prin H.C.L. nr. 85/2604.2018 s-au a.probat organigrarna si statui de functii aI societati 
COMPANIA DE IJTILITAT[ PULiCE Teuci S.R.L., vaiabiie incepind cu 01.05.2i018. 

Modificarea organigrarnei, a statu1ui de func ţii si •a Griiei de salarizare a societatii 
COMPANIA DE IJFHITATI PUBLICE Teeuci S.R.L. se impune din urinatoareie motive 
econornice si de reorganizare a so.cietatii: 
-Avancl in vedere faptul ca de Ia 01 .01.20i9 conform Ordonanteî •de Uigenta nr.. 74/201 8 pent.ru 
modifîearea si compietarea Legii rir. 21 1/201 i privind regirnui deseuriior, a Legii nr. 249/2015 
privind rnodaiitatea de gestionare a ambaiajeior si a deseuriior de arnbalare si a Ordonantei de 
Urgenta a Guverauiui nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu soci.etatea COMPANIA DE 
UTILITATI PUBLICE Tecuei S.R.L. va fi in reorganizare si .anume piata ivaara a serviciiior de 
coiectare a deseuriior municipaie piin prgramui Piateste pen.tru cat arur.ci, ,,Raspuaderea 
extirisa a producato.ruiui .si  ,,Uaxa de .depozitar.e, se in.ipune rnodifîcarea organigiarai .si a 
statului de functii prin .reorgani.zare si anurre: 

Serviciui de Prestări Servicii Sainbrizar.e va avea în ioc de Biiiou Saiubrizare Mecanizat ă  si 
Birou Salubrizare M.aaual ă  ;CU două  posturi âe .efî birou si respectiv 2 (doua) eompartîiieate-
Comp. Salubrîzare Mecaniizata isi Corr.. S:a1ubriie Manuaia .doar Biru Frestări Servi.eii 
S.aiubrizare cu un sin.gur sef biroiu.si :eu do.uia compartirnente - Gop. Saiubrizare Manuaiă  
i Comp. Saubrizare Mecaniaită ;; 

&erviciul de colectare işi tvaasprt deeuri si serviciul de sorlare cornpostare si trausport 
deeurî se vor 1transorma îa servicîid decolectare, seiectarre şi cornpoactailie de şeuri avânrd u.0 birrou 
de coiectaire, selectare si compactaire & şeuri .şi doua coaipartimente unul de coiectare deeuri si 
altul de selectaire si cornpactare deseuri{se desfuntea ă  câtc urr post de sef de birou de la servciiie 

iniţiale); 
Se îafnnlează  Servicivi Ii etrre Monorizre Tror Deseur cu ur siIgnr 

Bir.ou si iniipiîcît .un. Sef iii -. Eirou Itreţîaere şii Monitcrizare Transport Deeur. (toaite 
utilajeie socîetăţii vor fi în acesil sericiu) eu 2 drouă) rtimcrte - Comp. Intreinere 
Traisor iceri ş . Coniii. 1-eoui4erimare Trensport Deşcrri; 



in cadrui I)rec ţiej Econorrce ş i Resurse Lmane vor avea loc uncle modfic ări si anume: 
un post de inspector resurse umane studii superioare va fi transformat 1n post de referent de 
specialitate cu studii superioare, un post de economjst va fi transformat in post de casier, un 
post de muncitor calificat/operator tntroducere ş i validare date prirnare PC -din cadrul Biroului 
Sortare şi Compostare De şeuri .(cântar) va fi transformat in referent de specialitate, managertd 
de transport din cadrul compartimentului transport deseuri va fi trecut in cadrul aceleasi 
directii si se va -crea incă  un post.de ,casier in cadrui Directiei Economice si Resurse Umane.. 

- Avand in ve.dere ea incuisui lunit decembrie 2018,. Guvemul Rornaniei a .adoptat 
Hotararea nr. 937/07.12.2018 ,care prevede la art. 1 alin.1 „ineepând .eu data de 1 ianuarie 2019, 
salaritd .de bază  minim brut pe lară  garantat in plută, prevazut la art. 164 .alin. 1 din Legea 
53/2003 — Codul muncii, republicttta, ,ett mOdfficarile si completarile ulterioare, se stabileste în 

bani„ fura a include sportui i alte adaosuri, ia surna de 2.080 lei lunar, pentru un program 
..norrnal de lueru in medie ,de 167,333 ore pe .1ună, reprezentând 12,43 /eijoră " . incepănd cu 01 
ianuarie 2019 va fi modificată  şi grila de s.alarizare pentru muncitorii necalifica ţi eu salartui minim 
pe economie de la 1900 lei la 2080 lei; pentru resttil .salaria ţilor se va proceda cu o cre ştere salarială  
.de 10%. 

, Avănd in vedere aspectele:men ţionate, .considerăm că  este oportună  promovarea proi•cttilui 
de hotărăre privind aprobarea modific ării organigramei si a statului de func ţii ale societatii 
COMPANIA 134.  UTILITATI PUBLICE -Tecuci S.R.L., precum si aprobarea Grilei de salarizare .a 
personalului -societatit COMPAN1A. DE UTILITATI PUBLICE Tecuci S.R.L. 

COMP. RESURSE UMANE, SSM 



SOC1ETAiEA COMPANIA DE UTILITĂTI PUBLICE TECUCI S.R.L. 
CUI: RO 29358725 

J17/1419/2011 

Str. 1 Decembrie 1918, Nr.146D, Tecuci, jud.Galati 

TEL: 0372 727181 

E-mail: cuotecuci(a)municioiultecuci.ro 

Nr. 19,1 ëI 9 	din 

MEMORIU JUSTIFICATIV 

Conducerea societ ăţ ii Compania de Utilit ăţ i Publice Tecuci S.R.L., reprezentat ă  prin 

director general/adminitrator ing. Bostan Daniela Carleta, v ă  aducem la cunotin ţă  urm ătoarele 

aspecte economice si de reorganizare ale societ ăţii noastre: 

Având în vedere faptul c ă  de la 01 ianuarie 2019 conform Ordonan ţei de urgenţă  nr. 

74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deeurilor, a 

Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a de şeurilor de 

ambalaje si a Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 

mediu societatea noastr ă  va fi în reorganizare, si anume, plata lunar ă  a serviciilor de 

colectare a de şeurilor municipale prin programul pl ătete pentru cât arunci, 

răspunderea extinsă  a producătorului si taxa la depozitare , vor fi făcute urm ătoarele 

modifică ri ale organigramei prin reorganizare si anume: 

• Serviciul de prest ă ri servicii salubrizare va avea în loc de birou salubrizare 

mecanizat ă  si birou salubrizare manual ă  cu două  posturi de 5efi birou 

doar birou prest ă ri servicii salubrizare cu un singur 5ef birou ş i cu cioua 

compartimente, salubrizare manual ă  si salubrizare mecanizat ă ; 

Serviciul de colectare si transport de şeuri si serviciul de sortare 

compostare si transport de şeuri se vor transforma în serviciul de 

colectare, selectare ş i compoactare deeuri având un birou de colectare, 

selectare si compactare deeuri si doua compartimente unul de colectare 

deeuri si altul de selectare si compactare deeuri(se desfiin ţează  câte un 

post de sef de birou de la serviciile ini ţ iale); 

•• Se înfiin ţează  Serviciul între ţ inere si monitorizare transport de şeuri cu un 

singur birou întreţ inere ş i monitorizare transport deeuri (toate utilajele 

ale societ ăţ ii vor fi în acest serviciu) cu dou ă  compartimente unul de 

întreţ inere transport deeuri ş i monitorizare transport deeuri; 

•. Direcţ ia economic ă  ş i resurse umane va avea unele modific ă ri si anume, 

un post de inspector resurse umane studii superioare va fi transformat în 

post de referent de specialitate cu studii superioare, un post de 

economist va fi transformat in post de casier, un post de muncitor 

calificat/operator introducere si validare date primare PC din cadrul 

biroului sortare si compostare deeuri (cântar) va fi transformat ca 

referent de specialitate, managerul de transport din cadrul 

compartimentului transport deeuri va fi trecut în cadrul aceleai direc ţ ii 

i se va crea înc ă  un post de casier. 



Avănd Tn vedere i faptul c ă  Incep ănd cu 01 ianuarie 2019 va fi o cre ştere a salariului 
minim pe economie conform HG 937/2018 şi publicată  In Monitorul Oficial nr. 
1045/10.12.2018, va fi modificată  i grila de salarizare pentru muncitorii necalifica ţ i cu 

salariul minim pe economie de la 1900 lei la 2080 lei; pentru restul salaria ţ ilor se va 
proceda cu o cre ştere salarial ă  de 10%. 

Fata de cele relatate v ă  rugăm să  propuneţ i iniţierea unui proiect de hot ă ră re a Consiliului 
Local al Municipiului Tecuci spre aprobare a organigramei, grilei de salarizare ş i a statului de funcţ ii 
a societăţ ii Compania de utilităţ i Publice Tecuci S.R.L. pe care le anex ăm la prezentul memoriu. 

DIRECTOR GENERAVADMINISTRATOR, 



DIRECTIA ECONOMICA SI 
RESURSE UMANE 

INTRETINERE  

SI IVIONITORIZARE  
TRANSPORT DESEURI 

_ 
TRANSPORT  

Aptobat, 
Admimstratm 	

ORGANIGR/~. 

C.CONIPAI\TIA DE UTILIT
ĂTI PUBLICE TECUCISRL 

AGA. 

GENERAL 

SERVICIUL PRESTAR1 
SERVICII SALUBRIZAREI 

- 
BIROU PRESTARI 
SERVICII 
SALUBRIZARE  

COMPARTIMENT  

COLECTARE 
DESEURI 1,46 

COMPARTIMENT  

SELECTARE SI 
COMP ACTARE 
DE 

COMPARTIMENT  

INTRETINERE  
TRANSPORT 

DIRECTOR 
ADMINISTRATIV  

------- 
SERVICIUL COLECTARE, 
SELECTARE SI 

1  C0MPACTAR -3R  

TARE SI 
ACTARE DES 

AR 
ALA 

_ 
IVIONI- TORIZARE 
TRANSPORT 

TOTAL POSTURI 113 



Total funcţii de conducere - 13 
Total funcţii de execu ţie - 100 
Total funcţ ii - 113 
COMPANIA DE UTILITĂTI PUBLICE TECUCI SRL 

la R,c.L f)r 
77/2-a)te 

STAT DE FUNCŢ II 

Nr Numele ş i prenumele Funcţia de conducere/de executie 
Nivel 
studii 

CONDUCERE 
1 1 Administrator/director general S 
2 2I` Director administrativ S 

DIRECŢIA ECupluivuuA SI RESURSE UMANE 
3 1 Director Economic SSD/S 
4 2 Economist SSD/S 
5 3 Economist SSD/S 
6 4 ( 	 2 Referent de specialitate M/SSD/S 
7 5 Responsabil mediu M/SSD/S 
8 6 Inspector ssm M/SSD/S 
9 7 __ Referent de specialitate M/SSD/S 

10 8 Manager Transport G/M 
11 Insp.res.umane SSD/S 
12 1 Ol ,  Consilier juridic SSD/S 
13 11 Secretar M/SSD/S 
14 12 Referent de specialitate M/SSD/S 
15 13 - 	 • 	 nginer achizi ţii SSD/S 
16 14 ' Casier M/SSD/S 
17 15 VACANT basier M/SSO/S 

SERVICIUL PRESTARISERVICII SALUBRIZARE 
181 	11 	 iSef serviciu 	 IM/SSD/S I 

BIROU PRESTARISERVICII SALUBR1ZARE 
191 	1 	 i 	 Sef birou 	 IM/SSD/S I 

COMPARTIMENT SALUBRIZARE MECANIZATA 
20 1 şef formaţie G/M 

21 2 lucrător autocompactoare G/M 

22 3 lucrător autocompactoare G/M 
23 lucrător autocompactoare G/M 
24 5 lucrător autocompactoare G/M 
25 , lucrător autocompactoare G/M 
26 7 lucrător autocompactoare G/M 
27 8 locrător autocompactoare G/M 

28 
29 

COMPARTIMENT 
1 
2 

SALUBRIZARE MANUALA 
şef formaţie G/M 

-- şef formaţie G/M 
30 
31 41 

lucrător salubrizare căl publice G/M 
lucrător salubrizare căi publice G/M 

32 
33 

5 
6 

lucrător salubrizare că i publice G/M 
lucrător salubrizare căi publice G/M 

34 7 lucrător salubrizare căi publice 
lucrător salubrizare că i publice 

G/M 
G/M 35 8 

36 9 • lucrător salubrizare căl publice 	 G/M 
37 10 I lucrător salubrizare că i publice 	 G/M 
38 11 lucrător salubnzare căl publice G/M 

G/M 39 12 lucrător salubrizare căl publice 
40 13 ucrător salubrizare că i publice 	 G/M 
41 14 I lucrător salubrizare că i publice 	 G/M 
42 15 lucrător salubrizare că i publice 	 G/M 
43 16 lucrător salubrizare cal publice 	 G/M 
44 17 lucrător salubrizare cal publice 	 G/M 
45 18 i lucrător salubrizare că i publice 	 G/M 
46 19 lucrător salubrizare că i publice 	 G/M 
47 20 1  lucrător salubrizare că i publice 	 G/M 
48 21 lucrător salubrizare că l publice 	 G/M 
49 22 .___ _ lucrător salubrizare că l publice 	 G/M 
50 23 I lucrător salubrizare că i publice 	 G/M 
51 24 I lucrător salubnzare că l publice 	 G/M 
52 25 [ lucrător salubrizare cal publice 	 G/M 



726 
/ 

53 26 lucrător salubrizare că i publice G/M 
' 54 27 lucrător salubrizare că i publice G/M 

55 - __ lucrător salubrizare că i publice G/M 
56 29 i lucrător salubrizare că i publice G/M 
57 30 lucrător salubrizare că i publice G/M 

' 58 31 vacru lUcrător a lubrizare căl pubiice G/M 
0 - 32 vacant -', lucrător salubrizare cal pullie G/M : 

SERVICIUL COLECTARE ,SELECTARESI COMPACTARE DE ŞEURI 
601 	11 	 lşef serviciu 1M/SSD/S 

BIROU COLECTAKt lJ 1 

611 	iii 	- 	- 	 i şef birou M/SSD/S 
COMPARTIMENT GOLECTARE DEŞEUR1 

62 1 	-' şef formaţ ie G/M 
63 2 1  lucrator autocompactoare G/M 
64 3 , lucrător autocompactoare G/M 
65 4 lucrător autocompactoare G/M 
66 5 lucrător autocompactoare G/M 
67 6 lucrător autocompactoare G/M 
68 7 I lucrător autocompactoare G/M 
69 8 lucrător autocompactoare G/M 

-70 9 vacant lUcraţorautocOmpscţoafe G/M 
71 10 Nic'ant- . 	• , fUCrătcW. .iţCCOmpaC dke G/M 
72 11 'Vâilt Iti~r':40.0OMPaCtOare G/M:, 
73 12 lucrător autocompactoare G/M 
74 13 —  ' 	i lucrător autocompactoare G/M 
75 14 lucrător autocompactoare G/M 
76 15 ; lucrător autocompactoare G/M 
77 16 -4.. lucrător autocompactoare G/M 
78 17 lucrător autocompactoare G/M 

COMPARTIMENT SELECTARE SI COMPACTARE DEŞEURI 
79 1 I muncitor necalificat G/M 
80 2 muncitor necalificat G/M 
81 3 muncitor necalificat G/M 
82 41 	 i muncitor necalificat G/M 
83 5 	

_ 	. 	. 
muncitor necalificat G/M 

84 6 muncitor necalificat 
muncitor necalificat 

G/M 
G/M 85 7 	 n 

86 8 muncitor necalificat G/M 
87 9 muncitor calificat G/M 
88 10 , muncitor calificat G/M 

SERVICIUL INTRETINERE St MONITORIZARE TRANSPORT DE ŞEURI 
891 	1 	

_. şef serviciu 
BIROU INTRETINtKt ş t MONI fORIZARE TRANSPORT DESEURI 

M/SSD/S 

901 	11 -  - 	 lşef birou 1M/SSD/S 1 
COMPARIiivitn, i int i ncTINERE TRANSPORT DESEUR1 

G/M 911 	111 lacatus mecanic 
92 2 VACANT iiibiW'Califiâig, - 	 • G/M'' 
93 3 .VACANT - muncitor.câlificat:' G/M 
94 4 .VACANT :. Ţriuncitpr:câlikat G/M 
95 5 muncitor calificat G/M 

COMPARTimENT MONITORIZARE TRANSPORT DESEUR1 
96 l' -  Conducător autospecială  G/M 
97 2 Conducător autospecială  G/M 
98 3 Conducător autospecială  G/M 
99 4 Conducător autospecial ă  G/M 

100 _ 5 .. _.. Conducator autospeciala G/M 
101 6 Conducător autospecială  G/M 
102 7 Conducător autospecială  G/M 
103 8 Conducător autospecial ă  G/M 
104 9 i Buldoexcavatorist G/M 
105 10 Tractorist G/M 
106 11 VACANT,' C:5,1,i:01):Cffi.di::(itâ.'150 .biăW, Q/M . .:' :  
107 12 ' Conducător autospecial ă  G/M 
108 13 Conducător autospecial ă  G/M 
109 14 I Conducător autospecial ă  G/M 
110 15 Conducător autospecial ă  G/M 
111 16 ' Conducător autospecial ă  G/M 
112 17 Masinist Utilaje ( Ifronist) G/M 
113 18 Tractorist G/M 



 

SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL APROBA-1-- 

GRILA DE SALARIZARE 
PENTRU PERSONALUL SOC. „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE ţRatwiii£ 

VALABILA DE LA 01.01.2019 
FUNCTIA STUDII 

G/M S.S.D. + S.S.L 
DIRECTOR GENERAL 7.000 

DIRECTOR ADMINISTRAT1V 6.000 
DIRECTOR ECONOMIC 4.590 

SEF SERVICIU 4.125 

CONSILIER JURIDIC 3.820 

SEF BIROU 2.780 2.960 

MANAGER TRANSPORT 2.780 2.960 

ECONOM1ST 2.780 

ING1NER 	 . 2.780 

INSPECTOR RESURSE UMANE 2.520 2.780 

REFERENT DE SPECIAL1TATE 2.520 2.780 

'SECRETAR 2.520 2.780 

FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 2.520 2.780 

"CONTABIL 2.520 
r 
CASIER 2.520 

r  GESTIONAR 2.520 

'ŞEF FORMATIE 2.520 

INCADRARE MINIM MAXIM 

CONDUCATOR AUTOSP.(SOFER) 2.440 2.660 

STIVUITORIST 2.440 2.660 

'BULDOEXCAVATORIST 2.440 2.660 

TRACTORIST 2.440 2.660 

'MUNCITOR CALIFICAT 2.440 

MUNCITOR NECALIFICAT 2.080 

NOTA - la salariile prevazute in grila se aplica sporul de vechime in munca corespunzator, 
precum si celelalte sporuri prevazute de legislatia in vigoare, cu exceptia Directorului General si 
Directorului Administrativ care beneficiaza de indemnizatie. 

* G/M - studii generale/medii 

SSD - studii superioare de scurta durata 

SSL - studii superioare de lunga durata 


