
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOT Ă RÂREANR._____ 

DIN 15.12.2017 
ivind: înaputernicirea dlui IJRSULICĂ  CONSTANTIN si Iinaitele inandatului de 
a contractului colectiv de iuuncă  Ia nivelul COMPANIEI DE IJTIIITATI PURIICF 

TECUCI SRL 
Iniţiator: Cătăiin Constantin 1-lurdubae, Primarul Municipiului Tecuci,jud.Gala ţ i; 
Nurnăr de înregistrare şi data depunerii proiectuiui :70323! 1 l . l 220 1 7 

Consiliui Local al Municipiului Tecuci, judeţul GaIaţi, întrunit în şedinţă  extraordinară, în data de 
15.12.2017; 
Având în vedere: 

- solicitarcLa ,COMPANIEI DE UTILITĂTI PUBLICE TECUCI SRL , înregistrată  sub 
_ 	27 

- expunerea de rnotive a ini ţiatoralui, înregistrată  sub nr.70324/1 l .1220 l 7; 
- raportul de specialitate întocrnit de Direcţia Generală  Econornică  si Serviciul Juridic, 

înregistrat sub nr.70325/1 1. i2.20 I 7; 
- raportui/rapoartele de avîzare al/ale cornisiei /cornisiiior de speciaiitate nr.1,2,3,4 i 5; 

In baza prevederilor: 
- HCL nr.144/29.06.2017 privind desemnare a dornnuiui URSULICA CONSTANTIN ca 

reprezentant ai UAT Municipiul Tecuci în Adunarea General ă  a Asociaţilor Ia COMPANIA DE 
UTILITAŢI PUBLICE TECUCI SRL; 

- art. vII diri OUG nr.$2/20 1 7 pentru inodificarea şi compietarea unor acte norrnative; 

- art.134 - 136 din Legea nr.62/2010 privind diaiogui social; 

- art.36 alîn 3 1it.c), art.45 alin 1 din Legea nr.2 1 5/200 1 privind administra ţia publică  locală, 
republicată, cu inodificările ş i eompletările ulterioare; 

În baza art.45, alia 1 şî art.i 15 alini, lit.b) din Legea 215/2001 privind adrninistra ţia publică  
iocală, republicată, cu modificările şi completările utterîoare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1 (1).Se îrnputernicete domnul URSULIC Ă  CONSTANTIN, ca reprezentant al UAT 
Municipiul Tecucî să  negocieze contractul colectiv de rnunc ă  cu salariaţii COMPANIEI DE 
UTILITAŢI PUBLICE TECUCI SRL. 

(2) Lirnita maximă  a salariiior până  la care este împuteraîcît dornnul URSULIC Ă  CONSTANTIN, 
este cea prevăzută  în anexă  ce face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

(3) Terrnenul lirnită , legal, de negiociere este 20.12.2017. 
Art.2. Se împuterniceşte domnul URSULICA CONSTANTIN să  se semneze, din partea UAT 

Municipiul Tecuci, contractul colectiv de munc ă, încheiat cu reprezentan ţii salariaţilor societăţii 
COMPANIA DE UTLITAŢI PUBLICE TECUCI SRL 

Art.3 Se împuterniceşte admiaistratorul societ ăţii să  depună  diligenţele necesare pentru 
înregistrarea contractului colectiv de rnunc ă  la instituţiile statuiui, conform legislaţiei în vigoare. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fa dusă  la îndeplinîre prin grija dlui URSULICA CONSTANTIN si a 
Societăţii COMPANIA DE UTLITĂŢI PUBLICE TECUCI SRL. 

Art.5.Prezenta hotărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija Secretarului UAT Municipiul 
Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 	 SECRETAR 

Cimpanu Tudor 	 JR. Valerica Fotache 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR._____ 
DIN / 12, Zo 

Privind: împuternicirea dlui URSULICĂ  CONSTANTIN si Iimitele 
inandatului de neociere a contractului colectiv de muncă  la nivelul 
Societătii OMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE TECUCI SRL 

Prin HCL nr. 144/29.06.20 1 7 a fost desemnat ca reprezentant al UAT 

Municipiul Tecuci în adunarea general ă  a asociaţilor la societatea COMPANIEI 
DE UTLITĂŢI PUBLICE TECUCI SRL , dornnul URSULIC Ă  
CONSTANTIN. 

Potrivit OUG nr.82/2017 până  la data de 20.12.2017 trebuie s ă  se 

realizeze negocierea contractului colectiv de munc ă, pentru anul 2018. 

Legea dialogului social prevede că  pentru negocierea contractului colectiv 

de muncă  este necesar un rnandat special de reprezentare care s ă  stabilească  atât 

limita maxirnă  a salariilor cât si persoana reprezentant ă  a angajatorului. 

Din analiza financiar economic ă  realizată  de către Direc ţia Generală  
Economică, a rezultat limita maximă  pe care o poate asigura UAT Municipiul 

Tecuci ca asociat în cadrul Societăţii COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE 

TECUCI SRL. 

Având în vedere aceste aspecte, consider ăm că  este necesară  si oportună  
prornovarea unui proiect de hot ărâre a consiliului local de a împuternici 

reprezentantul UAT Municipiul Tecuci în AGA Societ ăţii COMPANIA DE 

UTILITĂŢI PUBLICE TECUCI SRL de a negocia si semna contractul colectiv 

de muncă  la nivel de unitate. 

PRIMAR 

Cătălin Constantin Hurdubae 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECŢIA GENERALĂ  ECONOMICĂ  ŞI SERVICIUL LURIDIC 

RAPORT DE SPECIALITATE NR.______ 
DIN (,K /2 2z71% 

Privind: îniputernicirea dlui URSULICĂ  CONSTANTIN si Iimitele mandatului 
ociere a contractului colectiv dernunc ă  Ia nivelul Societătii COMPANIA DE 

OUG nr.82/20 1 7 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prevede: 

A.rt. vII. - (1) Prin derogare de Ia prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dia1ou1ui social nr. 
62/20 1 1, republicată, cu inodificările şi completările ulterioare, în unităţile în care nu există  
încheiat contractiacord colectiv de muncă, iniţierea negocierii colective este obligatorie, 
pentru punerea în apiicare a prevederilor Ordonan ţei de urenţă  a Guvernului nr. 79/20 1 7 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

(2) Prin derogare de ia prevederile art. 129 alin. (3) şi (5) din Leea nr. 62/201 l, 
republicată, cu modifacăriie şi completările ulterioare, pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonănţei de urgenţă  a Guvernului nr. 79/2017 este obligatorie negocierea 
colectivă  a actelor adiţionale Ia contractele şi acordurile colective de muncă  în vigoare. 

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) - (2) şi prin derogare de Ia prevederile art. 135 alin. 
(1) lit. a) din Leea nr. 62/20 1 1, republicată, cu modifacările şi completările ulterioare, în 

unităţile în care nu există  sindicat reprezentativ aliliat la o federa ţie reprezentativă  la sectorul 

de activitate, Ia negocierea contracteior/acordurilor colective de munc ă  sau a actelor 

adiţionale, după  caz, pot participa reprezentan ţi ai federaţiei sindicaie, în baza mandatului 

sindicatului, împreună  cu reprezentanţii salariaţilor. 
(4) În aplicarea prevederilor alin. (1) - (2) şi prin derogare de la prevederile art. 135 alin. 

(I) Iît b) din Leea nr. 62/201 1, republicată, cu modiflcările şi completările ulterioare, în 

unităţiie în care nu exist ă  sindicat Ia negocierea contractelor/acordurilor colective de munc ă  
sau a actelor adiţionale, după  caz, pot participa reprezentan ţii salariaţilor împreună  cu un 

reprezentant aI unei federa ţii reprezentative la sectorul de activitate sau a unei confedera ţii 
sindicale reprezentative la nivel na ţional, la invîtaţia reprezentanţilor salariaţilor. 

(5) Prevederile alin. (1) - (4) se apli.că  în perioada 2() noiembrie - 20 decembrie 
2017. 

Legea nr.62/2010 a dialogului social prevede: Art. 136. - (1) Contractele colective 

de muncă, încheiate Ia orice nivel, nu pot fi semiaatedecât de reprezentan ţii mandataţi în 
acest sens ai părţilor care au negociat. 
(2) Atiterior încheierii şi seninării contracteior colective de munc ă  la nivel de sector de 
activitate, angajatorii menibri ai organiza ţiilor patronale reprezentative la nivel de sector de 

activitate, precum şi organizaţiile sindicale membre ale confederaţiilor sindicale participante 

la negocierî îşi vor împuternici reprezentan ţii să  negocieze prin mandat special. 

Din analiza situaţiei finaciar- contabile a societ ăţii efectuată  de către Direc ţia Generală  
Econornică  a rezuitat, că  societatea ca angajator, pentru anul 2018 poate suporta creteri1e 

salariale a căror limita maximă  este prevăzută  în anexa la proiect. 



Având în vedere aceste aspecte consider ăm că  proiectul de hotărâre îndep1inete 
condiţiile de legalitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbaterea si aprobarea consiliului 
local. 

D.G.E- Serviciul Buget Contabilitate 	 Serviciul Juridie 



COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE TECUCI SRL 
Str.Elena Doamna nr.1 A TECUCI 
J/17/1419/18.112oii CUI 29358725 
Tel/fax 0236/ 820312 
Email : cuptecuci@municjpîultecuciro 
NR 	3 4 DIN 	. / .2 O/ 
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Asociatul Unic - UAT Municipiul Tecuci 

Prin prezenta vă  rugăm să  împuternici ţi reprezentanţii Asociatului 
Unic - UAT Municipiul Tecuci, în vederea negocierii Contractului Colectiv 
de Muncă  2017, la nivelul Societăţii COMPANIA DE UTTLITAŢI PUBLICE 
TECUCI SRL, a şa cum este prevăzut în OUG nr.82/2017. 

DIRECTOR GENERAL, 

Ionî ţă  Florian 

* 

.2 
, 

f-. 



ANEXA nr. - la HCL nr.______ 

LIMITA MAXIMA A INDEMNIZA TIILOR Si SALARIILOR DE BAZA, 
PE CARE O POATE NEGOCIA REPREZENTANTUL UAT MUNICIPIUL TECUCI IN A.G.A., 
PENTRU PERSONALUL SOC. ,,COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL 

FUNCTIA STUDII 
GIM S.S.D. + S.S.L 

DIRECTOR GENERAL 7.000 

DIRECTOR ADMINISTRATIV 6.000 

DIRECTOR ECONOMIC 4.170 

SEF SERVICIU 3.750 

CONSILIER JURIDIC 3.470 

SEF BIROU 2.520 2.590 

ECONOMIST 2.430 

INGINER 2.430 

INSPECTOR RESURSE UMANE 2.290 2.430 

REFERENT DE SPECIALITATE 2.290 2.430 

SECRETAR 2.290 2.430 

FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 2.290 2.430 

CONTABIL 2.290 

CASIER 2.290 

GESTIONAR 2.290  

ŞEF FORMATIE 2.290 
INCADRARE MINIM MAXIM 

CONDUCATOR AUTOSPECIALA 2.220 2.420 

MUNCITOR CALIFICAT 2.220 

MUNCITOR NECALIFICAT 1.900 

NOTA - la salariile prevazute in gri/a se apiica sporul de vechime in munca corespunzator, 

precum si cele/a/te sporuri prevazute de legislatia in vigoare, cu exceptia Directorului General si 

Directorului Administrativ care beneficiaza de indemnizatie. 

IN SALARIILE DE BAZA Sl !NDEMNIZATII AU FOST INTRODUSE Si CONTRIBUTIILE SOCIALE ALE 

SOCIETATII IN PROCENTDE 20,5 % 

Ec. Dascălu Ionică  

* G/M - studii generale/medii 

SSD - studii superioare de scurta durata 

SSL - studii superioare de lunga durata 


