
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECTDEHOTARARE 
Nr. 129/06.10.2021 

Privind: aprobarea Grilei de salarizare a personalului societatii COMPANIA DE 
UTILITATI PUBLICE Tecuci S.R.L. 

Initiator: Lucian — Grigore COSTIN, Primarul Municipiului Tecuci, judetul Galati; 

Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului: 129/06.10.2021; 
Consily La1 al Municipiului Tecuci, Judetul Galati, • intrunit in sedinta 
0 eniwkfif. din data de 	  
Avand in vedere Referatul de aprobare a initiatorului inregistrat sub.nr. 52199/06.10.2021; 
Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Compartirnent Resurse Umane, inregistrat 

la U.A.T. Municipiul Tecuci sub nr. 52200/06.10.2021; 
vand in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate 

Avand in vedere H.C.L. nr. 247/21.12.2018 privind modificarea Organigramei si a Statului de 
funcţii ale societatii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE S.R.L. Tecuci, precum si aprobarea 
Grilei de salarizare a personalului societatii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE S.R.L. TECUCI; 

Avand in vedere adresa COMPANIEI DE UTILITATI PUBLICE S.R.L. Tecuci nr. 
9407/29.09.2021 inregistrata la U.A.T. Municipiul Tecuci sub nr. 51030/29.09.2021; 

Având în vedere prevederile art. 129 alin. 2 lit. (a), alin. 3 lit. (c) si alin. 7 lit (n) din O.U.G. 
57/2019 privind Codul Administrativ; 

In baza prevederilor art. 139 alin 1 si art. 196 alin 1 lit. (a) din din O.U.G. 57/2019 privind 
Codul Administrativ; 

HOTĂRĂSTE:  

Art.l. Incepind cu luna octombrie 2021 se aprobă grila de salarizare a personalului societăţii 
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE S.R.L. Tecuci conform anexei nr. 1 care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Prezenta hotărasre va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci si 
a Administratorului Societatii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE S.R.L. Tecuci 

Art.4. Prezenta hotăra're va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi prin grija Secretarului 
Gemeral al Municipiului Tecuci. 

INIT TOR, 	 AVIZEAZA, 
PRJiIAR 	 SECRETAR GENERW, 

Lucian — G ore COSTIN 	 Jr. George-Lucian BORSXN 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr. 52199/06.10.2021 

Privind: aprobarea Grilei de salarizare a personalului societatii COMPANIA DE 
UTILITATI PUBLICE Tecuci S.R.L. 

Prin H.C.L. nr. 247/21.12.2018 s-a aprobat modificarea Organigramei si a Statului de 
funcţii ale societatii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE S.R.L. Tecuci, precum si aprobarea 
Grilei de salarizare a personalului societatii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE S.R.L. 
TECUCI. 

Avand in vedere art. 129 alin. 1 si alin. 2 lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ - Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, in toate problemele de 
interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege In competenţa altor autorităţi ale 
administraţiei publice locale sau centrale. Consiliul local exercită atribuţii privind unitatea 
administrativ - teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de 
specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor 
autonome de interes local. 

Prin Memoriul justificativ transmis de catre societatea COMPANIA DE UTILITATI 
PUBLICE S.R.L. Tecuci, ni se aduce la cunostinta ca au deficit de personal pe posturile de 
conducator autospeciala dupa cum urmeaza: 

5 posturi vacante in cadrul Compartimentului Monitorizare Transport deseuri (din care 
pentru 1 (unu) post este concurs in desfasurare). 

Posturile au fost vacantate astfel: 
- 1 incepand cu data de 14.03.2021 

1 incepand cu data de 27.05.2021 
- 1 incepand cu data de 26.08.2021 
- 2 incepand cu data de 13.09.2021 

In anul 2021, aceste posturi au fost scoase de mai multe ori la concurs, dar nu au fost 
ocupate datorita faptului ca salariul de incadrare este foarte mic (2660 lei la care se adauga sporul 
de vechime si tichetele de masa). 

Avănd in vedere aspectele menţionate, considerărn că este oportună promovarea proiectului 
de hotărăre privind aprobarea Grilei de salarizare a personalului societatii COMPANIA DE 
UTILITATI PUBLICE Tecuci S.R.L. 

P R/I/M A R, 
LUCIAN — GRIGORE 



JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 

COMP. RESURSE UMANE 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 52200/06.10.2021 

Privind: aprobarea Grilei de salarizare a personalului societatii COMPANIA DE 
UTILITATI PUBLICE Tecuci S.R.L. 

Avand in vedere art. 129 alin. 1 si alin. 2 lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ - Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, in condiţfile legii, in toate problemele de 
interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege in competenţa altor autorităţi ale 
anministraţiei publice locale sau centrale. Consiliul local exercită atribuţii privind unitatea 
administrativ - teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi fimcţionarea aparatului de 
specialitate al primarului, ale instituţtilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor 
autonome de interes local. 

In exercitarea atributiilor mentionate anterior, conform art. 129 alin. 3 O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, Consiliul local aprobă, 'in condiţiile legii, la propunerea primarului, 
infiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale 
instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de 
interes local, precum şi infiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi 
statul de funcţii al acestora. 

Prin H.C.L. nr. 34/23.02.2017 s-a aprobat modificarea art. 2 din Actul Constitutiv al 
Societatii ZONE VERZI TEC S.R.L. Tecuci, schimband denumirea societatii in COMPANIA DE 
UTILITATI PUBLICE Tecuci S.R.L. 

Prin H.C.L. nr. 247/21.12.2018 s-a aprobat modificarea Organigramei si a Statului de 
funcţii ale societatii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE S.R.L. Tecuci, precum si aprobarea 
Grilei de salarizare a personalului societatii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE S.R.L. 
TECUCI. 

Prin Memoriul justificativ transmis de catre societatea COMPANIA DE UTILITATI 
PUBLICE S.R.L. Tecuci, ni se aduce la cunostinta ca au deficit de personal pe posturile de 
conducator autospeciala dupa cum urmeaza: 

5 posturi vacante in cadrul Compartimentului Monitorizare Transport deseuri (din care 
pentru 1 (unu) post este concurs in desfasurare). 

Posturile au fost vacantate astfel: 
1 incepand cu data de 14.03.2021 
1 incepand cu data de 27.05.2021 
1 incepand cu data de 26.08.2021 
2 incepand cu data de 13.09.2021 

In anul 2021, aceste posturi au fost scoase de mai multe ori la concurs, dar nu au fost 
ocupate datorita faptului ca salariul de incadrare este foarte mic (2660 lei la care se adauga sporul 
de vechime si tichetele de masa). 

Având in vedere aspectele menţionate, considerărn că este oportună promovarea proiectului 
de hotărâre privind aprobarea Grilei de salarizgre a personalului societatii COMPANIA DE 
UTILITATI PUBLICE Tecuci S.R.L. 

COMP. RESURSE UNIANE, 
Consilier asistent Ne,acsu Aura-Felicia 



ANEXA nr. 	la HCL 

GRILA DE SALARIZARE 
PENTRU PERSONALUL SOC. „COMPANIA DE UTILITATI PUBL10E TECUCI" SRL 

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

DIRECTOR GENERAL 7.000 
DIRECTOR ADMINISTRATIV 6.000 
DIRECTOR ECONOMIC 4.590 
SEF SERVICIU 4.125 
CONSILIER JURIDIC 3.820 
SEF BIROU 2.780 2.960 
RESPONSAB1L MEDIU 2.520 2.780 
MANAGER TRANSPORT 2.780 2.960 
ECONOMIST 2.780 
INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE 2.520 2.780 
REFERENT DE SPECIALITATE 2.520 2.780 
INSPECTOR SSM 2.520 , 
REFERENT CASIER 2.520 
GESTIONAR 2.520 
SECRETAR 2.520 2.780 
ŞEF FORMATIE 2.520 

INCADRARE MINIM MAXIM 
CONDUCATOR AUTOSPEC1ALA 2.660 3.200 
BULDOEXCAVATORIST 2.440 2.660 
TRACTORIST 2.440 2.660 
MASINIST UTILAJE 2.440 2.660 
MUNCITOR CALIFICAT 2.440 
MUNCITOR NECALIFICAT 2.300 

NOTA - la splariile 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 

DIRECTOR GENE~NiSTRATOR /  
MARTIN MIHAI 


