
ROMÂNIA 
.JIJDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOT Ă RÂREA NR._____ 

DIN 	29.12.2016 

Privind: : Acordul asociatului unic UAT Municijiu1 Tecuci. urin oranu1 s ău 
deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea domnului Vîrlănută  Constantin 
în functia de director administrativ al Societ ătii Zone Verzi Tec SRL. Tecuci 

Iniţiator: Iniţiator:Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectuluij_23 /PJ/23 . 12.201 6 

Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă  ordinară, în data de 
29.12.2016; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr?00%/PJ/23 . 1 2.20 1 6 
- raportulde specialitate întocmit de Commpartiment Juridic , înregistrat sub 

nr,ZkP
, 
 PJ/23.12.2016; 

- rapoartee de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1,2,3,4 si 5; 
In baza prevederilor: 
- Art. 36 alin 2 lit.a) si alin 3 lit.c) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art.194 si 196 din Legea nr.31/1990 a societ ăţilor, republicată  cu modificările si 

completările ulterioare; 

-Art. 49 si art. 51 din OG nr.35/2002 de aprobare a regulamentului - cadru de 
organizare si funcţionare a consiliului local, cu modific ările si completările ulterioare; 

- art. 54 si art.56 din Regulamentul de organizare si funcţionare al consiliului Local 
tecuci aprobat prin HCL nr.43/25.09.2008; 

-art.45, alin 1 şi art.1 15 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică  
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ  TE: 
Art.1 Asociatul unic- UAT Municipiul Tecuci prin organul s ău deliberativ - Consiliul 

Local Tecuci este de acord cu desemnarea în func ţia de Director administrativ al Societ ăţii 
Zone Verzi Tec Srl Tecuci , a domnului Vîrlănuţă  Constantin, cetăţean român, născut la data 
de 30.0 1 . 1 992 ,în municipiul Galaţi jud Galaţi, cu domiciliul în Tecuci, str. 1 Decembrie 
1918, nr121, B1.B2, sc.2, ap.33 CNP: 1920130170011, posesor al CI seria GL nr.655675, 
eliberată  de SPCLEP Tecuci la data de 21.01.2010 

Art.2. Durata mandatului domnului Vîrlănuţă  Constantin este până  la data de 
23.08.2018. 

Art.3. Indenmizaţia brută  lunară  a Directorului administrativ este de 3500 lei. 
Art.4. Orice prevedere contrar ă  prezentei hotărâri se abrogă . 
Art.5.Prezenta hotărâre va fi adusă  la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului 

Tecuci. 
Art.6. Prezenta hotărâre va fi adusă  la cuno ştinţa celor interesaţi prin grija secretarului 

Municipiului Tecuci 

PREA1NTE DE ŞI1NŢĂ , 	 SECRETAR 
jr. ValericaFotache 



Cătălii ae 
PR 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMAR 
EXPUNERE DIE MOTIVE NR. 

DIN_ 	. 12.201 6 
Privind: Acordul asociatului unic UAT Municipiul TCCUCj g  prin 

oranu1 săU deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea 
domnului Vîrlănută  Constantin în functia de director administrativ al 
Societăţii Zone Verzi Tec SRL. Tecuci 

Prin HCL nr. 11 510 11  a fost înfiinţată  Societatea Zone Verzi Tec SRL 

Tecuci, cu obiect principal de activitate - administrarea spa ţiilor verzi amenajate 

pe teritoriul administrativ al Municipiului Tecuci. 

La această  societate UAT Municipiul Tecuci este asociat unic. 

În ultimul semestru al anului 2016, activitatea societ ăţii s-a diversificat 

prin darea în administrare a parcurilor principale din municipiul nostru, fapt ce a 

avut ca rezultat înc ărcarea peste măsură  a normei de lucru al 

administratorului/directorului general al societ ăţii. 

În aceste condi ţii, este necesară  numirea unei persoane în func ţia de 

director adminiistrativ, c ăruia să-i fie delegate o serie de atribu ţii ale 

administratorului. 

Propunerea ini ţiatorului acestui proiect este domnul V ărlănuţă  Constantin, 

un tânăr capabil, Cu putere de muncă, absolvent al Facultăţii de Stiinte 

Economice , licenţiat în acest domeniu. 

Domnul Vîrlănuţă  a lucrat o perioad ă  de timp la Societatea Ecogroup Tec 

SRL. 

Este o persoană  tânără  dornică  de a se afirma, ambi ţioasă  si cu un respect 

deosebit pentru disciplină . 

Având în vedere aceste aspecte, consider ăm că  este necesară  promovarea 

unui proiect de hotărâre privind desemriarea dl Vîrl ănuţă  Constantin în func ţia 

de director administrativ al societ ăţii Zone Verzi Tec SRL Tecuci. 



ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
Compartiment Juridic 

RAPORT DE SPECIALITATE 
NR//,312 .2016 

Privind: Acordul asociatului unic UAT Municipiul Tecuci, prin 
oranu1 său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea 
domnului Vîrlănută  Constantin în functia de director administrativ al 
Societătii Zone Verzi Tec SRL. Tecuci 

Art 36 alin 21 lit. a) din Legea rir.21512001 privind administraţia publică  
locală, republicată  cu modificările si completările ulterioare, prevede în sarcina 
consiliului local atribuţii privind organizarea si funcţionarea societ ăţilor 
comerciale si regiilor autonome de interes local. 

Art.36 alin 3 lit.c) tot din Legea rir.215/2001 privind administra ţia publică  
locală, republicată  cu modificările si completările ulterioare, prevede exercitarea 
de către consiliul local, în numele unit ăţii administrativ teritoriale, toate 
drepturile si obligaţiile corespunzătoare participa ţiilor deţinute la societăţile 
comerciale sau regii autonome, în condi ţiile legii. 

Art.45 alin 5 din Legea rir.215/2001 republicată  prevede că  : Consiliul 
local stabile şte ca unele hotărâri să  fie luate prin vot secret. Hot ărârile cu 
caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, 
cu excepţiile prevăzute de lege. Procedurile de votare vor fi stabilite prin 
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. 

Art.49 din OG nr.35/2002 de aprobarea a regulamentului - cadru de 
organizare si funcţionare al consiliului local, prevede că  votul consilierilor poate 
fi deschis sau secret, iar art.5 1 din ace1ai act normativ prevede c ă  în cazul 
votului secret se vor utiliza buletine de vot. 

Art. 54 si art.56 din Regulamentul de organizare si funcţionare al 
consiliului Local Tecuci aprobat prin HCL nr.43/25.09.2008, prevede c ă  
procedura votului secret se aplic ă  în condiţiile prevăzute de Legea nr.2 1 5/200 1 
republicată  în 2007 cu modificările si completările ulterioare. 



ru 

Având în vedere aceste prevederi legale,consider ăm că  proiectul de 

hotărâre privind numirea domnului Vîrl ănuţă  Constantin în func ţia de Director 

Administrativ al Societ ăţii Zone Verzi Tec SRL. Tecuci_îndepline şte condiţiile 

de oportunitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbaterea şi aprobarea 

consiliului local. 

Compartiment Juridic 
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