
                ROMÂNIA 

-JUDEŢUL CONSTANŢA- 
PRIMAR 

  
907071 Fântânele, Str.Basarabia, nr.85, jud. Constanța, tel./fax : 0241769668 

primaria_fantanele@yahoo.com 

 
 
 

PROIECT DE HOTÂRARE 

privind aprobarea grilelor salariale ale personalului  societății UTIL-ADSIC FÂNTÂNELE SRL 

 
 
 

Primarul  comunei Fântânele, județul Constanța, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei 

exprimate în referatul de aprobare nr. 183 /24.09.2021,   în calitatea sa de inițiator, având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Compartimentului  financiar contabil  din cadrul aparatului de  specialitate al Primarului  

comunei Fântânele  înregistrat sub nr.182/ 24.09.2021; 

- Adresa nr. 3106/07.09.2021 a societații UTIL-ADSIC FÂNTÂNELE SRL; 

- prevederile Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 1 alin.(3), ale art. 3  si art. 8 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 51/2006  privind serviciile 

comunitare de utilitati publice, cu  modificările și  şi completările ulterioare; 

- prevederile O.U.G.nr.108/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- H.C.L.Fântânele nr.43/20.12.2013 privind aprobarea reoorganizarii Compartimentului utilitați publice prin înființarea 

societații UTIL-ADSIC FÂNTÂNELE SRL; 

- Prevederile  art. 1, art. 2, art. 5 alin.(2) din Legea  nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea   

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 76 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare; 

-art. 3 paragraful 2 și art.4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg pe 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

- art.120 alin.(1), art.121 alin.(1) și alin.(2), art.138 alin.(1) și alin.(4) din Constituția României, republicată; 

- art.7 alin.(2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea 287/2009, cu modificările ulterioare; 

 
În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
 

PROPUNE 

 



Art.1. Aprobarea grillelor salariale ale personalului societatii UTIL-ADSIC FÂNTÂNELE SRL astfel 

cum sunt prevăzute in anexa nr,1, parte integrantă la prezentul proiect. 

Art.2. Primarul comunei Fântânele, prin aparatul de specialitate și Serviciul Public de Alimentare cu 

Apă și Canalizare al comunei Fântânele, județul Constanța vor aduce la îndeplinire prevederile hotărârii. 

Art.3. Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 

data de     se transmite, de Secretarul general al comunei Comisiei de specialitate 

nr.1: Agricultură, Activități economico – financiare, Amenajarea teritoriului și urbanism și Comisiei de 

specialitate nr.4: Protecție mediu și turism; Juridică și de disciplină, în vederea examinării, formulării de 

amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, 

respingerea proiectului. 

 

 

 

 

                 INIȚIATOR 
          PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE  

                      Ion Adrian ROȘU 
  Avizat pentru legalitate: 

                                Secretar general  al comunei 
                          Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ 
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Anexa la Proiectul de HCL nr.184/27.09.2021 
 

 

 

 

Griilele salariale ale personalului  societății UTIL-ADSIC FÂNTÂNELE SRL 

 

Nr. crt. Funcția  Salariul minim brut/lei Salariul maxim brut/lei 

1 Administrator 4900,00 5500,00 

2 Contabil 4000,00 5000,00 

3 Sofer 3000,00 4000,00 

4 Muncitor calificat 2600,00  3800,00 

5 Muncitor necalificat 2300,00 3700,00 

 

                 INIȚIATOR 
          PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE  

                      Ion Adrian ROȘU 
  Avizat pentru legalitate: 

                                Secretar general  al comunei 
                          Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ 
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Nr. 183 din 24.09.2021 
 

 
REFERAT DE APROBARE  

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea grilelor salariale ale personalului  societății UTIL-ADSIC 

FÂNTÂNELE SRL 

 

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce 

priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea 

ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau 

privată a unităţilor administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilităţi publice. 

Societatea UTIL-ADSIC FÂNTÂNELE SRL se află in subordinea actionarului unic Consiliul local al comunei 

Fantanele, care are calitatea de autoritate tutelara, geastionand si moitorizand activitatea acestei societati. 

În acest sens,  consider ca Proiectul de hotărâre este corect fundamentat, se bazează pe lege şi pe 

realităţile actuale, are un conţinut echilibrat şi poate fi aprobat. 

 Tinând cont de cele sus menţionate, supun dezbaterii şi aprobării Plenului Consiliului Local al 

comunei Fântânele, județul Constanța Proiectul de hotărâre. 

 

INIȚIATOR 
PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE 

Ion Adrian ROȘU 
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 Nr. 182 /24.09..2021 
 

 
 

Raport de specialitate  al Compartimentului financiar contabil la 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea grilelor salariale ale personalului  societății UTIL-ADSIC 

FÂNTÂNELE SRL 

 

Luând act de :  

a) art. 1, art. 2, art. 5 alin.(2) din Legea  nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea   actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) art 76 din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare; 

c) art.120 alin.(1), art.121 alin.(1) și alin.(2), art.138 alin.(1) și alin.(4) din Constituția României, republicată; 

d) art.7 alin.(2) din Codul civil, adoptat prin Legea 287/2009, cu modificările ulterioare; 

Arăt faptul că autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în 

tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum 

şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea bunurilor proprietate 

publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilităţi publice. 

Societatea UTIL-ADSIC FÂNTÂNELE SRL se află in subordinea actionarului unic Consiliul local al comunei 

Fantanele, care are calitatea de autoritate tutelara, geastionand si moitorizand activitatea acestei societati. 

 

 

Compartiment financiar contabil 

Referent Simona Elena SCUPĂRĂ 

 

 

 

 


