
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOT Ă RÂREA NR. 	 

DIN ,(g .10.2018 

Privind: : Acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin organul s ău 
deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea domnului FĂRCĂ.ŞANU 
GRIGORE in functia de director executiv al Societ ătii Administrarea Cimitirelor si a 
Spatiilor Verzi TECUCI  

Initiator: Iniţiator:Cărălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipjului Tecuci, jud.Galati; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului :cf13/2_ / 	10.2018 

aopsiliul Local al Municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit în şedintă  extraordinark 1n data de 
1 0.20 18; 

Având in vedere: 
- expunerea de motive a iniţ iatorului , Inregistrată  sub nr.cf/13/ 05ţ-. -;-0.2018 
- raportul de.,,specialitate intocmit de Serviciul Juridic,Contencios,Calitate,Arhiva inregistrat 

sub nr(g( r/O,Fick0  1 8; 
- raportulkapoUrtele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr.1,2,3,4 ş i 5; 

in baza prevederilor: 
- HC1 nr.46/28.02.2018 privind aprobarea organigramei i a statului de func ţii ale 

Societăţii Administrarea Cimitirelor i a Spa ţiilor Verzi SRL Tecuci; 
- HCL nr.172/27.09.2018 privind revocarea mandatului doamnei Bostran Carleta 
- Art. 36 alin 2 lit.a) si alin 3 lit.c) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art.194 din Legea nr.31/1990 a societ ăţilor, republicatâ cu modific ările 

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

organizare i func ţionare a consiliului local, cu modific ările i completările ulterioare; 
- art. 85 alin 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului Local 

tecuci aprobat prin HCL nr 21/30.01.2018; 
- art.77 din Legea 393/2004 statutul ale şilor locali cu modificările şi completările 

ulterioare; 
Art 88 alin 1 lit.d) i art.91 alin 3 din Legea nr. 161/2003 privind unele m ăsuri 

pentru asigurarea transparen ţei in exercitarea demnit ăţilor publice, a funcţiilor publice şi in 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-art.45, alin 5 şi art.115 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R Ă STE: 

Art.1 Asociatul - UAT Municipiul Tecuci prin organul san deliberativ - Consiliul 
Local Tecuci este de acord cu desemnarea in func ţia de Director executiv al Societăţii 
Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi TECUCI , a domnului F ărcăşanu Grigore, 
cetâţean român, , cu domiciliul 1n Tecuci, 

S, 



Art.2. Durata mandatului doamnului F ărcăşanu Grigore este până  la data 01.08.2020 
Art. 3. Indemnizaţia lunară  brută  a Directorului executiv este de 55001ei. 
Art.4 in termen de 15 zile de la data prezentei, domnul F ărcăşanu Grigore este obligat 

să  opteze pentru una din func ţiile care atrage starea de incompatibilitate. in caz contrar de vor 
aplica prevederile art. 91 alin 4 din Legea nr.161/2003 cu modific ările i completările 
ulterioare. 

Art.5. Orice prevedere contrar ă  prezentei hotărki se abrogă . 
Art.6.Prezenta hotărke va fi adus ă  la Indeplinire prin grija Primarului Municipiului 

Tecuci. 
Art.7 Prezenta hotărăre va fi adusă  la cuno ştinţa celor interesaţi prin grija secretarului 

Municipiului Tecuci. 

PRESEDIWF. 13 14. 44NŢĂ, 	 SECRETAR, 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

PRIMAR 
EXPUNERE DE MOTIVE NR.S#j2c; 

DIN 0,1. 
Privind: Acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin organul s ău 

deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea domnului FĂRCĂŞANU 
GRIGORE în functia de director executiv al Societ ătii Administrarea Cimitirelor si a  
Spatiilor Verzi TECUCI 

Prin HCL nr.46128.02.2018 a fost aprobate organigrama şi statul de func ţii 
ale Societăţii Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi TECUCI, cu obiect 
principal de activitate - Inchirierea şi subinchirierea bunurilor imobiliare proprii 
sau inchiriate. 

La această  societate UAT Municipiul Tecuci este asociat cu o participare 
majoritară  la capitalul social. 

Mandatul directorului executiv a fost revocat prin HCL nr.172/2018 , fapt 
pentru care aceast ă  funcţie nu este ocupat ă  in acest moment. 

Propunerea noastr ă  pentru ocuparea acestei func ţii este domnul Fărcăşanu 

Grigore, motivat de următoarele argumente: 

- în calitate de consilier local a avut posibilitatea de a cunoa şte foarte bine 

problemele societ ăţii. 
- Este un spirit Intreprinz ător, dovedit prin faptul c ă  din 1992 işi 

administrează  propria afacere, reu şind să  rămână  pe piaţa prestatorilor de 
servicii atâta timp. 
Are experienţă  in organizarea i conducerea echipelor, intrucât 1n perioada 

1985-1992 a fost şef de unitate la Cooperativa de Consum Tecuci. 
Are capacitatea de motiva pe ceilal ţi i de a lucra in echip ă, capacitate 

dezvoltată  de activitatea desfăşurată  atât in sistemul de Invăţământ căt i la 

COOP. 
Având 'in vedere aceste aspecte, consider ăm că  este necesară  promovarea 

unui proiect de hotărâre privind desemnarea d-lui F ărcăşanu Grigore 1n func ţia 
de director executiv al societ ăţii. 

PRIMAR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
Serviciul Juridic, Contencios, Calitate, Arhiva 

RAPORT DE SPECIALITATE 

NRP/1O.2018 

Privind: Acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci., prin oranul s ău 

deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea domnului FARCASANU 
GRIGORE în functia de director executiv al Societătii Administrarea Cimitirelor si a 

Spatiilor Verzi TECUCI 
Art 36 alin 21 lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică  locală, 

repub1icată  cu modificările si completările ulterioare, prevede în sarcina consiliului local 
atribuţii privind organizarea si funcţionarea societăţilor comerciale si 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 si completările ulterioare, prevede exercitarea de c ătre consiliul 
local, în numele unit ăţii administrativ teritoriale, toate drepturile si obligaţiile 
corespunzătoare participa ţiilor deţinute la societăţile comerciale sau regii autonome, în 
condiţiile legii. 

Art.45 alin 5 din Legea nr.215/2001 republicat ă  prevede că : Consiliul local stabile şte 
ca unele hotărâri să  fie Iuate prin vot secret. Hot ărârile cu caracter individual cu privire la 
persoane vor fi Iuate întotdeauna 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 si 
funcţfonare al consiliului local, prevede c ă  votul consilierilor poate fi deschis sau seeret, iar 
art.5 1 din aee1ai act normativ prevede c ă  în cazul votului secret se vor utiliza buletine de vot. 

Art.88 alin 1 din legea 131/2003 prevede: Func ţia de consilier local sau consilier 
judeţean este ineompatibil ă  cu exercitarea urm ătoarelor func ţii sau calităţi: d) funcţia de 
preşedinte, vicepre şedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru 
al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile reglementate de 
Legea nr. 3 1/1990, republicat ă, cu modificările şi completările ulterioare, de interes jude ţean 
ori înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului jude ţean sau la regiile autonome şi 
societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat ă, cu modificările şi completările 
ulterioare, de interes na ţional care î şi au sediul sau care de ţin filiale în unitatea administrativ - 
teritorială  respectivă, cu excep ţia reprezentan ţilor în adunarea general ă  a acţionarilor la 
societăţile reglementate de Legea nr. 3 1 /1 990, republicat ă, cu modifieările şi completările 
ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ 
de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice 
locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unit ăţilor administrativ - 
teritoriale sau la care unitatea administrativ - teritorial ă  respectivă  deţine participaţie, în cazul 



consilierului local, respectiv la regiile autonome şi societă:ţile reglementate de Legea nr.  

31/1990, republicat ă, cu modificările şi completările ulterioare, de interes local înfiin ţate sau 
aflate sub autoritatea consiliului local, precum şi la regiile autonome şi societăţile 

reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat ă , cu modificările şi completările ulterioare, de 

interes naţional care î şi au sediul sau care de ţin filiale in unitatea adminis-trativ - teritorial ă  
respectivă , cu excep ţia reprezentanţilor in adunarea general ă  a acţionarilor la societă:ţile 
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat ă, cu modificările şi completările ulterioare, a 

membrilor 1n consiliile de administra ţie ale unităţilor şi instituţiilor de invăţământ de stat sau 
confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorită:ţilor administraţiei publice locale sau 
a altor reprezentan ţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor adminis -trativ - teritoriale 
sau la care unitatea administrativ - teritorial ă  respectiv ă  deţine participaţie, 1n cazul 
consilierului jude ţean. 

Art.91 alin 3 din acela şi act normativ prevede: Alesul local poate renun ţa la funcţia deţinută  
Mainte de a fi numit sau ales in func ţia care atrage starea de incompatibilitate sau in cel mult 
15 zile de la numirea sau alegerea in aceast ă  funcţie 

Legea nr.39312004 privind sta -tutul ale şilor locali, la art. 77. - (1) Consilierii jude ţeni şi 
consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărări dacă  au un interes 
personal in problema supus ă  dezbaterii. 
(2) in situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să  
anunţe, la inceputul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au fn problema respectiv ă . 
(3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemneaz ă  in mod obligatoriu in 
procesul-verbal al şedinţei. 

Avănd in vedere aceste prevederi legale,consider ăm că  proiectul de hotărăre privind 
numirea domnului F ărcaşanu Grigore_in functia de director executiv al Societ ătii 
Adminis-trarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi TECUCI indepline şte condiţiile de oportunitate, 
fapt pentru care îl supunem spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului local. 

Consilier juridic 


