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NiCIPU1. TiCt( 1 
(ON1L1UL LOCAL 

HOTARAREANr. 

Din 	 2018 

Privind: aprobarea modific ării organigramei si a statuiui de func ţii pentru Compania de 
Utiiitati Publice SRL Tecuci 

Iniţiator: Initiator: Catalin Constantin Hurdubae , Primarul Municipiului Tecuci,judetul Galati; 
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului nr. 25726/22.0.201 8; - 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci , jude ţul Galaţi, întrunit în sedinta 

îndatade 	 2018; 
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului înregistrată  sub nr.25727/22.02.2018; 
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Comp. Resurse Umane , SSM inregistrat 

sub nr.25728/22.02.2018; 
Având în vedere raportul de avizare ale comisiilor de specialitate nr./, O 
Avind in vedere adresa Companiei de Utilitati Publice SRL Tecui nr.1243/15.02.2018, 

inregistrata la UAT municipiul Tecuci sub nr. 22160/15.02.2018 
Având în vedere HCL nr.96/15.05.2017, privind delegarea gestiunii Serviciilor de Salubrizare 

Companiei de Utilitati Publice SRL Tecuci; 
Având în vedere prevederile art.5 din Legea nr. 67/2006 privind protec ţia drepturilor 

saiariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unit ăţii sau aI unor părţi ale acestora; 
Avândîn vedere prevederile art. 36, alin. (3) lit. b) si alin (9) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică  locală , republicată  în 2007,cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 45, alin.(1) si art. 1 15, alin (1) Iit. b) din Legea 215/2001 

privind administraţia publică  locală  , republicată  în 2007,cu modificările si completările 
ulterioare; 

IOTĂRĂSTE: 

Art.1.Incepind cu 0 1 .04.20 1 8 se aprobă  modificarea Organigramei Companiei de Utilitati 
Publice SRL Tecuci conform anexei nr. 1 , parte integranta din prezenta hotarire. 

Art.2.Incepind cu 01.04.2018 se aprob ă  modificarea Statului de functii al Companiei de 
Utilitati Publice SRL Tecuci conform anexei nr.2 , parte integranta din prezenta hotarire 

Art.3.Preluarea salariatilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 67(2006 privind 
protec ţia drepturilor salaria ţilor în cazul transferului întreprinderii, al unit ăţii sau al unor părţi ale 
acestora. 

Art.4.Prezenta hot ărâre va fi dusa la îndeplinire prin grija Prirnarului Municipiului Tecuci 
Art.5.Prezenta hot ărâre va fi adus ă  Ia cuno ştinţă. celor interesa ţi prin grija Secretarului 

Municipiului Tecuci. 

PRESEDINTE SEDINTA, 

efp,J( 	 CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

jr. V21eric Fotache 
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