
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREANr. 

Din 	30 1 	2017 

Privind: aprobarea modificării organigramei si a statului de func ţii pentru 
societatea Rampa Rates SRL Tecuci 

Iniţiator: Initiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, judetul 
Galati; 

Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului nr.61104/26.10.2017 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci , jude ţul Galaţi, întrunit în edinţaO//N4- în data 

de 30 /p. 2017; 
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului înregistrat ă  sub nr. 61105/26.10.2017 

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Comp. Resurse Umane,SSM, înregistrat 
subnr.61106/26.1O.2017; 

Avind in vedere memoriul jutificativ al SC.Rampa Rates SRL Tecuci nr.5072/13.10.2017 
inregistrata la UAT municipiul Tecuci sub nr. 583 34/13.10.2017 ; 

Având în vedere raportul de avizare ale comisiilor de specialitate nr._____________ 
Având în vedere HCL nr.147/29.06.2017 ,de aprobarea Organigramei si a Statului de functii 

al societăţii Rampa Rates SRL Tecuci; 
Având în vedere prevederile art. 36,alin.2,lit.a , alin. (3) lit.( b si c) si alin (9) din Legea 

215/2001 privind administra ţia publică  locală  , republicată  în 2007,cu modificările si 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 45, alin.(1) si art. 1 15, alin (1) lit. b) din Legea 215/2001 
privind administraţia publică  locală , republicată  în 2007,cu modificările si completările ulterioare; 

HOTĂRĂSTE: 

Art.1. Se aprobă  modificarea Organigramei societatii Rampa Rates SRL Tecuci conform 
anexei nr. 1 , parte integranta din prezenta hotarire. 

Art. 2. Se aprob ă  modificarea Statului de functii al societatii Rampa Rates SRL Tecuci 
conform anexei nr.2 , parte integranta din prezenta hotarire 

Art.3. Prezenta hot ărâre va fî dusa la îndeplinire prin grij a Primarului Municipiului Tecuci 
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi adus ă  la cuno ştinţă  celor interesaţi prin grij a Secretarului 

Municipiului Tecuci. 

PRESE FSEDIN€A  , 

SECRETAR 
Jr.a1ericaFotache 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. X 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: aprobarea modific ării organigramei si a statului de func ţii pentru SC.RAMPA 
RATES SRL Tecuci 

Prin HCL rir. 147/29.06.217 s-a aprobat organigrama si statul de functii al societati Rarnpa 
Rates SRL Tecuci, valabil incepind cu 01.07.2017. 

Avind in vedere situatia econornico-financiara a societatii , pentru eficientizarea activitarii 
si reducerea costurilor se irnpune modificarea organigramei si a statului de functii a societatii 
Rampa Rates SRL Tecuci dupa cum urmeaza: 

-reducerea postului de jurist , avand in vedere existenta in prezent a unui contract de 
consultanta juridica in derulare; 

-reducerea postului de sef formatie ,mecanic intretinere; 
- reducerea a 9 posturi de lucratori sortare deseuri si operatori instalatii sortare deseuri(1 

post operator instalatii sortare deseuri si 8 posturi lucratori sortare deseuri) avand in vedere 
cantitatile mici de deseuri reciclabile prelucrate de catre acestia si lipsa unei instalatii de sortare 
deseuri performante; 

-reducerea postului de sef Birou Sortare-Depozitare, datorita reducerii numarului de 
posturi lucratori sortrare deseuri si operatori instalatie. 

Avnd în vedere aspectele men ţionate considerăm că  este oportună  promovarea 
proiectului de hotărâre privind aprobarea modific ării organigramei si a statului de func ţii 
pentru societatea Rampa Rates SRL Tecuci 

PRIMAR, 
Catalin Constantin Hurdubae 



JUDEŢUL GALAŢ I 
MUNICIPIUL TECUCI 

COMP. GESTIUNE RESURSE UMANE ŞI 
A FUNCŢIILOR PUBLICE 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea modific ării organigramei si a statului de func ţii pentru SC. RAMPA 
RATES SRL Tecuci 

Proiectul de hotărâre asigură  încadrarea corect ă  în prevederile art. 36, alin. (3) lit.( b si c) 
i alin (9) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  locală  , republicată  în 2007,cu 

modificările si completările ulterioare. 
De asemenea proiectul de hot ărâre respectă  prevederile art. 45, alin.(1) si art. 115, alin (1) 

lit. b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  locală  , republicată  în 2007,cu 

modificările si completările ulterioare 
Societatea Rampa Rates SRL Tecuci înfiin ţată  prin HCL nr. 21/28.02.2013 are ca obiect 

principal de activitate tratarea si eliminarea deseurilor periculoase si nepericuloase,activitate care 
intra in sfera de reglementare a Legii nr. 5 1/2006, privind serviciile comunitare de utilitati 
publice cu modificarile si completarile ulterioare. 

Prin HCL nr. 147/29.06.2017 s-a aprobat organigrama si statul de functii al societatii Rampa 
Rates SRL Tecuci, valabil incepind cu 01.07.2017 

Avind in vedere situatia economico-financiara a societatii , pentru eficientizarea activitarii si 
reducerea costurilor se impune modificarea organigramei si a statului de functii a societatii 
Rampa Rates SRL Tecuci dupa cum urmeaza: 

-reducerea postului de jurist avand in vedere existenta in prezent a unui contract de 
consultanta j uridica in derulare; 

-reducerea postului de sef formatie ,mecanic intretinere; 
- reducerea a 9 posturj de lucratori sortare deseuri si operatori instalatii sortare deseuri(1 

post operator instalatii sortare deseuri si $ posturi lucratori sortare deseuri) avand in vedere 
cantitatile mici de deseuri reciclabile prelucrate de catre acestia si lipsa unei instalatii de sortare 
deseuri performante; 

-reducerea postului de sef Birou Sortare-Depozitare, datorita reducerii numarului de 
posturi lucratori sortrare deseuri si operatori instalatie. 

Mentionam ca Proiectul de hotarire intruneste conditiile de legalitate. 
In acest context, supunem spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare in forma 

initiala. 

COMP. RESUS UMANE, SSM 
Cons. su17.ţ.C1riac Rodica 
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Ca urmare a so 	 moriului justificativ cu nr. 58334/13.10.2017, va li u
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inforrram ca in 	a5tatea Rampa Rates SRL conform statului de functii si a 

organigramei aproba exifnte sunt angajate 5 persoane in cadrul compartimentului TESA si 9 

persoane in cadru damentului de executie. 

Propunerea inaintata presupune scoaterea din organigrama a postului de Jurist 

(vacant in momentul de fata) si a 3 posturi de executie. 

La cele mentionate anexam statul de functii si organigrama aprobate in prezent, 

precum si cele propuse spre aprobare. 

Administrator, 

Voinaa lonut 
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Nr. 
DIRECTIE, 

SALARIU SPOR VAL.SPOR TOTAL STUDII 

CR1 
SERVICIU 

COMPARTIMENT 

NUME , PRENUME FUNCTIA 
INCADRARE VECHIME VECHIME VENITURI NECESARE 

1 Director General VOINEA IONUT DIRECTOR GENERAL 4000 0% O 4000 M1S.S 

2 PLESU ANA LUCIA 
SEF 

2480 20% 496 2976 MIS.S 

Servicu Financiar- 

SERV.FIN.CONTABIL  

3 VILCU CRISTINA CONTABIL 1750 15 1yo 263 2013 MIS.S 

MALDIS NINA SECRETARARHIVAR 1650 25% 413 2063 MIS.S 
ResurseUmane 

5 COVRIG DANIELA REFERENT 1700 25% 425 2125 M/S.S 

6 
COI.FA CARMEN 

REFERENT 1700 25% 425 2125 M/S.S 
MIRELA  

7 STOIAN CONSTANTA 
OPERATOR 

1650 20% 330 1980 SG/M 

Compartiment 

INTRODUCERE DATE 

LUCRATOR * 1450 25% 363 1813 SG/M 
Tehnic si 

Sortare 

SORTATOR DESEURI 

OPERATOR 
1600 25% 400 2000 SG/M 

INSTALATII  

10 FRATITA IONEL SOFER 1600 0% 0 1600 SG/M 

11 SPATARU COSTEL SOFER 1600 25% 400 2000 SG/M 

12 DUGAN lON STIVUITORIST 1600 20% 320 1920 SG/M 

Nota:* - Avand in vedere faptul ca in prezent exista 2 persoane incadrate pe postul de operator instalatii sortare ,3 persoane 

incadrate pe postul de lucrator sortator deseuri si existenta pe organigrama propusa a unui singur post de lucrator sortator deseuri 

si un singur post de operator instalatii, titularii posturilor vor fi desemnati in urma unui concurs organizat in cadrul societatii 

sustinut ulterior aprobarii organigramei de catre asociatii societatii. 

DIRECTOR GENERRAL, 




