
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALA ŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCA4 

HOTĂRÂREANr. --  
Din 	,(2,7 7,7ă2  

Privind• aprobarea grilei de salarizare a personalului societatii Administrarea Cimitirelor si a  
Spatiilor Verzi SRL. 

Iniţiator : Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, judetul Galaţi; 

Nr. de inregistrare i data depunerii proiectului : 97233/13.12.2018• 
ConsilLoalmnicipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, intrunit in şedinţa a/Wh  ~lin data de 

4, 	M)  
Având in vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, inregistrată  sub nr. 97234/13 .12.2018; 
Având in vedere raportul de specialitate întocmit de către Directia Generala Economica, inregistrat 
sub nr. 97235/13.12.2018; 
Având invedere raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr. 	ş ° 
Avand in vedere adresa nr. 4045/11.12.2018 inaintata de soc.  Administrarea Cimitirelor si a  
spatiilor verzi SRL. 
Avand in vedere prevederile : 
- art. 147 din Constitutia Romaniei; 
- OUG Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea i completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal; 
- art. I, alin 1 si 2 din Hotărârea nr. 93 7/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază  minim brut 
pe ţară  gctrantat in plată, pentru anul 2019; 
- art. 164, alin. 2 si 3 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, actualizata; 
- art.36, alin. 2, lit.a, alin. 3, lit. b, c si alin 9 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In baza prevederilor: 
- Decizia C.C.R. nr. 384/2018 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 702/ 13.08.2018; 
- art. 45, alin. 2 si art. 115 alin. I lit.b din Legea nr. 215/.2001 privind administratia publica locala, 
republicata in 2007,cu modificarile si completarile ulterioare. 

HOTĂ R.ĂŞ TE: 

Art.l. Se aprobă  grila de salarizare a personalului societăţii Administrarea Cimitirelor si a 
Spatiilor Verzi SRL, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare, incepand 
cu data de 01.01.2019. 

Art.2. Prezenta hotărâre vafi adusă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci 
si a Administratorului societatii Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi SRL . 

Art.3.Prezenta hotărare vaft comunicată  celor interesaţi, prin grija secretarului municipiului 
Tecuci. 

P REŞELI~ ŢTA\\ 	 CONTRASEMNEAZ Ă  
SECRETAR 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIM_AR 

NR. 97234/13.12.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind aprobarea grilei de salarizare a personalului societatil Administrarea 
Cimitirelor si a Spatillor Verzi SRL . 

Avand in vedere adresa nr4045111.12.2018 inaintata de soc. Administrarea Cimitirelor 
si a Spatillor Verzi SRL, prin care se solicita modificarea grilei de salarizare; 

ln cursul lunil decembrie 2018, Guvemul Romanlei a adoptat Hotararea nr.  
937/07.12.2018 care prevede la art. 1, alin.1 „incepând cu data de 1 lanuarle 2019, salarlul 
de bază  minim brut pe ţară  garantat in plată, prevazut la art. 164 alin.1 din Legea 53/2003 — 
Codul muncli, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, 
fara a include sporuri i alte adaosuri,  la suma de 2.080 lei lunar,  pentru un program 
normal de lucru in medie de 167,333 ore pe lun ă, reprezentând 12,43 lei/oră . 

Prin exceptie de la prevederile alin.(1), incepand cu data de 1 lanuarle 2019, pentru 
personalul incadrat pe functli pentru care se prevede nivelul de studil superioare, cu 
vechime in munca de cel putin un an in domeniul studillor superloare, salariul de baza 
minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se majoreaza de 
la 2.080 lel la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in medie 
pe luna, reprezentand 14,044 lellora". 

Potrivit art.164, alin. 1 si 2 din Legea 53/2003 - Codul muncli „angajatorul nu poate 
negocia si stabili salarii de baza, prin contractul individual de munca, sub salariul de 
baza minim brut orar pe tara. Angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu 
brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara". 

Urmare acestor modificarl legislative care intra in vigoare de la 01.01.2019 si a 
prevedenlor contractului colectiv de munca la nivel de societate, au fost operate modificarl 
corespunzatoare si la nivelul grilel de salarizare a personalului societatil Administrarea 
Cimitirelor si a Spatillor Verzi SRL. 

Având in vedere aceste considerente, supun spre dezbatere si aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea grilel de salarizare a personalului societatli Administrarea  
Cimitirelor si a Spatillor Verzi SRL . 

PRIMAR 



MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA 

NR. 97235/13.12 .2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Privind : aprobarea grilei de salarizare a personalului societatii Administrarea Cimitirelor si 

a Spatillor Verzi SRL . 

Prolectul de hotărâre asigură  incadrarea corectă  in prevededle art. 36, alin. (2) lit. 
a), alin.(3), lit. b), c) si alin (9) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  locală , 
republicată  in 2007, cu modificădle si completădle ulterioare. 

De asemenea prolectul de hotărâre respectă  prevederile art. 45, alin.(2) si art. 115, 
alin (1) lit. b) din Legea 215/2001 pdvind administra ţia publică  locală  republicată  in 2007,cu 
modificările si completările ulterioare. 

ln luna decembrie 2018, Guvemul Romaniei a adoptat Hotararea nr.  
937/07.12.2018 care prevede la art. 1, alin.1 „incepând cu data de 1 lanuarie 2019, salariul 
de bază  minim brut pe ţară  garantat in plată, prevazut la art. 164 alin.1 din Legea 53/2003 — 
Codul muncii, republicata, cu modificarile si completadle ulterioare, se stabileste in bani, 
fara a include sporuri i alte adaosud,  la suma de 2080. lei lunar,  pentru un program 
normal de lucru in medie de 167,333 ore pe lună , reprezentând 12,43 lei/oră . 

Prin exceptie de la prevederile alin.(1), incepand cu data de 1 lanuade 2019, pentru 
personalul incadrat pe functil pentru care se prevede nivelul de studil supedoare, cu 
vechime in munca de cel putin un an in domeniul studillor supedoare, salariul de baza 
minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se majoreaza de 
la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in medie 
pe luna, reprezentand 14,044 lei/ora". 

Potrivit art.164, alin. 1 si 2 din Legea 53/2003 - Codul muncii „angajatorul nu poate 
negocia si stabili salarii de baza, prin contractul individual de munca, sub salariul de 
baza minim brut orar pe tara. Angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu 
brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara". 

Urmare acestor modificari legislative care intra in vigoare de la 01.01.2019 si a 
prevederilor contractului colecfiv de munca la nivel de societate, au fost operate modificari 
corespunzatoare si la nivelul gdlei de saladzare a personalului societatil Administrarea 
Cimitirelor si a Spatillor Verzi SRL. 

Fafă  de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare grila de salarizare 
pentru personalul societatil Administrarea Cimitirelor si a Spatillor Verzi SRL. 

DIRECTOREIVERAL 
	

SEF SERVICIU 81.1ET-CONTABILITATE 

Intocmit, 



2/, /2, 2‘5,  
ANEXA nr. 1 la HCL 

ADMit~ 

GR1LA DE SALAR1ZARE 
PENTRU PERSONALUL SOC. ADMINISTRAREA CIMIi 1~.wm 

SI SPATIILOR VERZI SRL TECUCI 

VALABILA DE LA 01.01.2019 
FUNCTIA STUDII 

G/M S.S.D. + S.S.L 

DIRECTOR GENERAL 7.000 

DIRECTOR ADMINISTRATIV 6.000 6.000 

SEF SERVICIU 3.850 	, 4.125 

SEF BIROU 2.780 2.960 

JURIST 2.780 

INGINER 2.780 

ECONOMIST 2.780 

INSPECTOR RESURSE UMANE 2.520 2.780 

INSPECTOR MEDIU, PSI, SSM 2.520 2.780 

REFERENT IN GESTIUNE 2.520 2.780 

SECRETAR 2.520 2.780 

FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 2.520 2.780 

CONTABIL 2.520 

CASIER 2.520 

GESTIONAR 2.520 

ŞEF FORMATIE 2.520 

INCADRARE MINIM MAXIM 

SOFER 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 Executiv care beneficiaza de indemnizatie. 

* G/M - studii generale/medii 

SSD - studii superioare de scurta durata 

SSL - studii superioare de lunga durata 


