
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREANr. 

Din 	 2016 

Privind: aprobarea modificării Organigramei si a Statului de func ţii pentru societatea 
S.C. ZONE VERZI TEC S.R.L. prin înfiin ţarea unui post de Director Administrativ 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului: 220341PJ122. 1 2.20 1 6; 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci , jude ţul Galaţi, întrunit în sedinta ordinara în data de 

29. 12.20• 16; 

•__ 	Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului înregistrat ă  sub nr. 22035 
/PJ/22. 12.2016; 

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Compartiment Gestiunea Resurselor 
Umane si a Funcţiilor Publice înregistrat subnr. 22036/PJ /22.12.2016; 

Având in vedere adresa societatii S.C. ZONE VERZI TEC S.R.L. Tecuci nr. 
3480/22.12.2016, inregistrata la U.A.T Municipiul Tecuci sub nr. 21915/PJ/22.12,2016; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 3482 din 22. 12.2016 a S.C. ZONE VERZI TEC 
S.R.L. Tecuci; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate nr. / 4, 
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (3) lit. b) si alin (9) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

administraţia publică  locală  , republicată  în 2007,cu modific ările si completările ulterioare; 

HOTĂRĂSTE: 

Art.1. Se aprobă  modificarea Organigramei societatii S.C. ZONE VERZI TEC S.R.L. 
Tecuci, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Se aprobă  modificarea Statului de functii al societatii S.C. ZONE VERZI TEC S.R.L. 
Tecuci, conform anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarire 

Art.3. Prezenta hot ărâre va fi dusa la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci 
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi adus ă  la cunoştinţă  celor interesa ţi prin grija Secretarului 

Municipiului Tecuci. 

A l  

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR, 

jr. Fotache Valerica 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 22035!PJ/22.12.2016 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: aprobarea modificării Organigramei si a Statului de funcţii 
pentru societatea S.C. ZONE VERZI TEC S.R.L. Tecuci 

Avand in vedere supraincarcarea personalului angajat cu sarcini de serviciu 
peste limita care sa-i permita rezolvarea obligatiilor de serviciu in timpul 
programului si cultivarea in acest sens a lipsei de profesionalism prin delegarea de 
atributii fara acoperire in calificarea angajatului totodata cu solutionari superficiale 
sau cu intarzierea obligatiilor se creeaza la nivelul societatii o stare de incapacitate 
de comunicare cu intronarea unei stari de ambiguitate in intelegerea si asumarea 
sarcinilor de serviciu. 

Este necesara modificarea Statului de func ţii la societatea S.C. ZONE VERZI 
TEC S.R.L. Tecuci, in scopul promovarii calitatii si eficientei functionarii in 
conditii de performanta a serviciilor publice prestate de societate. 

Se impune din aceste motive înfiin ţarea unui posţ  de Director Administrativ care 
împreună  cu Administratorul/ Directorul General s ă  organizeze cu profesionalism si 
abnegaţie activitatea societ ăţii în vederea sus ţinerii comunităţii Iocale în eforturile ei 
de schimbare si modernizare. 

Având în vedere aspectele men ţionate considerăm că  este oportună  
promovarea proiectului de hot ărâre privind aprobarea modific ării statului de funcţii 
pentru societatea ZONE VERZI TEC Tecuci 

PRIMAR, 
Catal bae 



JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 

COMP. GESTIUNE RESURSE UMANE ŞI 
A FUNCŢIILOR PUBLICE 

Nr. 22036fPJ /22.12.2016 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea modific ării Organigramei si a Statului de func ţii 
pentru societatea S.C. ZONE VERZI TEC S.R.L. Tecuci 

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

Avand in vedere supraincarcarea personalului angajat cu sarcini de serviciu 
peste limita care sa-i permita rezolvarea obligatiilor de serviciu in timpul 
programului si cultivarea in acest sens a lipsei de profesionalism prin delegarea de 
atributii fara acoperire in calificarea angajatului totodata cu solutionari superficiale 
sau cu intarzierea obligatiilor se creeaza la nivelul societatii o stare de incapacitate 
de comunicare cu intronarea unei stari de ambiguitate in intelegerea si asumarea 
sarcinilor de serviciu. 

Este necesara modificarea Statului de func ţii la societatea S.C. ZONE VERZI 
TEC S.R.L. Tecuci, in scopul promovarii calitatii si eficientei functionarii in 
conditii de performanta a serviciilor publice prestate de societate. 

Se impune din aceste motive înfiin ţarea unui post de Director Administrativ care 
împreună  cu Administratorul/ Directorul General s ă  organizeze cu profesionalism si 
abnegaţie activitatea societ ăţii în vederea sus ţinerii comunităţii locale în eforturile ei 
de schimbare si modemizare. 

Având în vedere aspectele men ţionate consider ăm că  este oportună  
promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modific ării statului de func ţii 
pentru societatea ZONE VERZI TEC S.R.L. Tecuci 

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

forma initiala. 

COMP.GESTIUNEA RESURSELOR UMANE 
ŞI A FUNCTIILOR PUBLICE, 

Consilier debutantMui anu Aura - Felicia 
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