
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOT Ă RÂREA NR,  57()/1 -s _ 

DIN 	 

Privind: : Acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin organul s ău 
deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea doamnei Cambanache Liliana in  
functia de director executiv al Societ ătii Piete Prest Tec SRL. Tecuci 

Iniţiator: Iniţiator:Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului :71954/24.08.2018 

Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit 1n şedinţă  ordinara, in data de 
29.08.2018; 
Având in vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, Inregistrat ă  sub nr.71955/24.08.2018 
- raportul de specialitate intocmit de Serviciul Juridic, Inregistrat sub nr.71956/24.08.2018; 
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr.1,2,3,4 ş i 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 din Legea nr.31/1990 a societ ăţilor, republicată  cu modificările 

completările ulterioare; 
-Art. 49 şi art. 51 din OG nr.35/2002 de aprobare a regulamentului — cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului local, cu modificările i completările ulterioare; 
- art. 85 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului Local Tecuci 

aprobat prin HCL nr.21/30.01.2018; 
-art.45, alin 5 şi art.115 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică  

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
HOT Ă R Ă STE: 

Art.1 Asociatul - UAT Municipiul Tecuci prin organul s ău deliberativ — Consiliul 
Local Tecuci este de acord cu desemnarea 1n func ţia de Director executiv al Societ ăţii Pieţe 
Prest Tec Srl Tecuci a doamnei Cambanache Liliana, cet ăţean român, născută  la data de 

municipiul 	 cu domiciliul 1n Tecuci, 
CNP: 	 posesoare a CI seria 	 , eliberată  de 	 la 
data de 

Art.2. Durata mandatului doamnei Cambanache Liliana este pân ă  la data de 
01.08.2020. 

Art.3. Indemnizaţia bruta lunară  a Directorului executiv este de 5 500 lei. 
Art.4. Orice prevedere contrară  prezentei hotărâri se abrogă . 
Art.5.Prezenta hotărâre va fi adusă  la indeplinire prin grija Primarului Municipiului 

Tecuci. 
Art6. Prezenta hotărâre va fi adusă  la cuno ştinţa celor interesa ţi prin grija secretarului 

Municipiului Tecuci. 

•ES CRETAR. / 

jrip4  alerica Fotache 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMAR 
EXPUNERE DE MOTIVE NR. 71 955 

DIN 24.08.2018 

Privind: Acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin orianu1 s ău 
deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea doamnei Cambanache Liliana în 
functia de director executiv aI Societătii Piete Prest Tec SRL. Tecuci 

Prin HCL nr.22/28.02.2013 a fost înfiin ţată  Societatea Pieţe Prest Tec 

SRL Tecuci, cu obiect principal de activitate - închirierea şi subînchirierea 

bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. 

La această  societate UAT Municipiul Tecuci este asociat cu o participare 

majoritară  la capitalul social. 

Mandatul directorului executiv a expirat la data de 23.08.2018. 

Motivat de faptul că  societatea nu poate func ţiona rară  organe de 

conducere, precum si pentru desraurarea, în general, în bune condi ţiuni a 

activităţii societăţii este necesară  numirea unui nou director executiv. 

Doamna Cambanache Liliana are calificarea necesar ă  pentru ocuparea 

acestei func ţii. 
Este o persoană  tânără  dornică  de a se afîrma, 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 desemnarea Doamnei Cambanache Liliana în 

funcţia de director executiv al societ ăţii. 

PRIMAR 
Cătălin Consta 	urdubae 

jP 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
Serviciul Juridic 

RAPORT DE SPECIALITATE 
NR.71956/24.08.2018 

Privind: Acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin organul s ău 
deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea doamnei Cambanache Liliana în 
functia de director executiv al Societ ătii Piete Prest Tec SRL. Tecuci 

Art 36 alin 21 lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică  locală, 
republicată  cu modificările i completările ulterioare, prevede in sarcina consiliului local 
atribuţii privind organizarea i func ţionarea societăţilor comerciale i regiilor autonome de 
interes local. 

Art.36 alin 3 lit.c) tot din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică  locală, 
republicată  cu modificările i completările ulterioare, prevede exercitarea de c ătre consiliul 
local, in numele unităţii administrativ teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile 
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţile comerciale sau regii autonome, 1n 
condiţiile legii. 

Art.45 alin 5 din Legea nr.215/2001 republicată  prevede că  : "Consiliul local stabile şte 
ca unele hotărki să  fie luate prin vot secret. Hot ărârile cu caracter individual cu privire la 
persoane vor fi luate intotdeauna prin vot secret, cu excep ţiile 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 
funcţlonare al consiliului local, prevede c ă  votul consilierilor poate fi deschis sau secret, iar 
art.51 din acela şi act normativ prevede că  in cazul votului secret se vor utiliza buletine de vot. 

Art. 54 şi art.56 clin Regulamentul de organizare i func ţionare al consiliului Local 
Tecuci aprobat prin HCL nr.43/25.09.2008, prevede c ă  procedura votului secret se aplic ă  1n 
condiţiile prevăzute de Legea nr.215/2001 republicat ă  1n 2007 cu modific ările i completările 
ulterioare. 

Având in vedere aceste prevederi legale,consider ăm că  proiectul de hotărâre privind 
numirea doamnei Cambanache Liliana in func ţia de Director Executiv al Societăţii Pieţe Prest 
Tec SRL. Tecuci indepline şte condiţiile de oportunitate, fapt pentru care îl supunem spre 
dezbaterea şi aprobarea consiliului local. 

Serviciul Juridic 

Mirela Căpraru 


