
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOT Ă RÂREA NR. /42/ 

DIN 071".09.2018 
Privind: Acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin orzanul s ău 

deliberativ Consiliul Local Tecuci privind revocarea contractului de mandat al doamnei 
BOSTAN DANIELA-CARLETA din functia de director executiv al Societ ătii 
Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi TECUCI  

Iniţiator: Iniţiator:Cătălin Constantin Hurdubae, Prima ul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi; 
Număr de Inregistrare ş i data depunerii proiectului : 	/ 25.09.2018 

Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, intrunit in şedinţă  ordinară, in data de 
2Z7.09.201 8; 
Având in vedere: 

- expunerea de motive a iniţiatorului, inregistrat ă  sub nr.1(P/i /  2,5   .0'3.2018 
- raportul de specialitate intocmit de Serviciul Juridic,Contencios,Calitate,Arhiva Inregistrat 

sub nr. --7(r.720/0,,,5  .05 .201 8; 
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr.1,2,3,4 şi 5; 
- al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr. 	 

In baza prevederilor: 
- cererea nr.78527/25.09.2018 a doamnei Bostan Carleta Daniela de 'incetare a 

contractului de mandat prin acordul p ărţilor 
- 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 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.45, alin 5 şi art.115 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1 Asociatul - UAT Municipiul Tecuci prin organul s ău deliberativ — Consiliul Local 
Tecuci este de acord cu revocarea contractului de mandat al dnei Bostan Carleta Daniela din func ţia 
de director executiv al Societ ăţii Administrarea Cimitirelor i a Spa ţiilor Verzi SRL Tecuci. 

Art.2. Orice prevedere contrară  prezentei hotărâri se abrogă . 

Art.3.Prezenta hot ărăre va fi adu ă  la indeplinire prin grija Primarului Municipiului 
Tecuci. 

Art.4. P 	olărâre va fi adus ă  la cunoştinţa celor interesa ţi prin grija secretarului 
Municipiului 

P1 1~1DEPINTĂ, 	 SECRETAR, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMAR 
EXPUNERE DE MOTIVE NR. 

DIN 25— .09.2018 
Privind: Acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin omanul 

său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind revocarea contractului de 
mandat a dnei Bostan Carleta Daniela din func ţia de director executiv al 
Societăţii Administrarea Cimitirelor şi a Spa ţiilor Verzi SRL Tecuci.  

Prin HCL nr.103/24.05.2018 Consiliul Local al Municipiului Tecuci şi-a 
dat acordul privind numirea In func ţia de director executiv la Societatea 
Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi TECUCI. 

in baza acordului Consiliului Local Tecuci s-a incheiat contractul de 
mandat nr.19/04.06.2018 , care are ca i clauz ă  de Incetare a mandatului - 
acordul p ărţilor. 

Prin cererea nr.78527/25.09.2018 doamna Bostan Carleta solicit ă  
asociatului — UAT Municipiul Tecuci, prin organul s ău deliberativ, incetarea 
contractului de mandat . 

Având in vedere aceste aspecte, consider ăm că  este necesară  promovarea 
unui proiect de hotărare privind revocarea d-nei BOSTAN DANIELA-
CARLETA din func ţia de director executiv al societ ăţii. 

PRIMAR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
Serviciul Juridic, Contencios, Calitate, Arhiva 

RAPORT DE SPECIALITATE 
NR.QVg/77C2509.2018 

Privind: Acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin oraanul s ău 
deliberativ Consiliul Local Tecuci privind revocarea contractului de mandat a dnei 
Bostan Carleta Daniela din functia de director executiv al Societ ătii Administrarea 
Cimitirelor si a Spatiilor Verzi SRL Tecuci.  

Art 36 alin 21 lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică  locală, 
republicată  cu modificările şi completările ulterioare, prevede în 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 şi completăfile ulterioare, prevede exercitarea de c ătre consiliul 
local, în numele unit ăţii administrativ teritoriale, toate drepturile ş  obligaţiile 
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţile comerciale sau regii autonome, in 
condiţiile legii. 

Art.45 alin 5 din Legea nr.215/2001 republicat ă  prevede că  : "Consiliul local stabile şte 
ca unele hotărari să  fie luate prin vot secret. Hotărarile 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 
funcţfonare al consiliului local, prevede c ă  votul consilierilor poate fi deschis sau secret, iar 
art.51 din acela şi act normativ prevede că  în cazul vc>tului secret se vor utiliza buletine de vot. 

Art. 85 alin 1 din Regulamentul de organizare ş  funcţionare al consiliului Local 
Tecuci aprobat prin HCL nr 21/30.01.2018; 

Având in vedere aceste prevederi legale,consider ăm că  proiectul de hotărâre privind 
revocarea doamnei BOSTAN DANIELA-CARLETA 1n func ţia de director executiv al 
Societăţii Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi TECUCI indepline şte condiţiile de 
oportunitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului local. 

Consilier juridic 


