
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOT Ă RÂREA NR. 

DIN 	.09.2018 
Privind: Acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin organul s ău 

deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea domnei BOSTAN DANIELA-
CARLETA in functia de director aeneral al Companiei de Utilităti Publice Tecuci SRL  

Iniţiator: Iniţiator:Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, 
jud.Galaţi; 

Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului 	/25.09.2018 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit în şedinţă  ordinară , in data de 
27.09.2018; 

Având în vedere: 
- cererea nr.151/CL/17.09.2018 a domnului Voinea Ionu ţ  de incetare a mandatului de 

administrator , în baza prevederilor art. 17 lit.c) din contractul de mandat 
nr.10/25.04.2018,aprobat ă  de reprezentantul UAT Municipiul Tecuci in adunarea general ă  a 
asociaţilor a Companiei de Utilit ăţi Publice Tecuci SRL; 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, inregistrat ă  sub nr?oW /25.09.2018 
- raportul de specialitate intocmit de Serviciul Juridic,Contencios,Calitate,Arhiva 

inregistrat sub nr.7V4925.09.2018; 
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr.1,2,3,4 şi 5; 
- al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr. 	 

În baza prevederilor: 
- 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, republicată  cu modificările 

completările ulterioare; 
-Art. 49 i 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 Ă STE: 

Art.1 Asociatul - UAT Municipiul Tecuci prin organul s ău deliberativ — Consiliul 
Local Tecuci este de acord cu desemnarea in func ţia de Director General/Administrator al 
Companiei de Utilităţi Publice Tecuci SRL , a doamnei BOSTAN DANIELA-CARLETA, 
cetăţean român, născută  la data de in municipiul cu 
domiciliul in 	 posesoare a 

Art.2. Durata mandatului doamnei BOSTAN DANIELA-CARLETA este pân ă  la data 
01.08.2020 

Art. 3. Indemnizaţia lunară  brută  a Directorului executiv este de 7000 lei. 
Art.4. Orice prevedere contrar ă  prezentei hotărâri se abrogă . 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALATI 

PRIMAR 
EXPUNERE DE MOT1VE NR. 

DIN•7[-Pd09.2018 
Privind: Acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin orQanul s ău  

deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea domnei BOSTAN DANIELA-
CARLETA in functia de director Reneral al Companiei de Utilităti Publice Tecuci SRL  

Prin cererea nr.151/CL/17.09.2018 administratorul Companiei de Utilit ăţi 
Publice SRL Tecuci a renun ţat la mandatul de administrator, in baza 

prevederilor art.17 it.c din mandat. 

Cererea mai sus menţionată  a fost aprobată  de către reprezentantul UAT 

Municipiul Tecuci in AGA a Companiei de Utilit ăţi Publice — dl Ursulică . 

Datorită  faptului că  această  societate este operatorul local de salubritate , 
este necesară  numirea unei persoane in func ţia de administrator/director general 
al acestei societ ăţi. 

Dna Bostan Carleta Daniela este propunerea noastr ă  pentru ocuparea 

acestei func ţii. 
Dna Bostan are experien ţa necesară  , in domeniul salubrizării lucrând 5 

ani in acest domeniu in oraşul Panciu. 

Dna Bostan este un spirit energic, capabil ă  să  lucreze in echipă, având 

toate calităţile unui manager,  , cunoaşte atât legisla ţia in domeniul cât şi situaţiile 

de fapt speciale care pot ap ărea in activitatea de salubrizare a ora şului. 

De asemenea, men ţionăm că  societatea nu poate func ţiona fără  organe de 

conducere, precum şi pentru desfăşurarea, in general, în bune condi ţiuni a 

activităţii societăţii este necesară  numirea unui nou director executiv. 

Având 1n vedere aceste aspecte, consider ăm că  este necesară  promovarea 

unui proiect de hot ărâre privind desemnarea d-na BOSTAN DANIELA-

CARLETA in funcţia de administrator/director general al Companiei de 

Utilităţi Publice Tecuci SRL. 

PRIMAR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
Serviciul Ju ridic, Contencios, Calitate, Arhiva 

RAPORT DE SPECIALITATE 
NROi/ el9.2O18 

Privind: Acordul asociatului UAT Municipiul Tecucig prin or2anul 
său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea domnei 
BOSTAN DANIELA-CARLETA în funcţia de director general al 
Companiei de Utilităţi Publice Tecuci SRL 

Art 36 alin 21 lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică  
locală, republicată  cu modifîcările si completările ulterioare, prevede în sarcina 

consiliului local atribu ţii 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 către consiliul local, în numele unităţii administrativ teritoriale, toate 

drepturile si obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţile 

comerciale sau regii autonome, în condi ţiile legii. 

Art.45 alin 5 din Legea nr.2 1 5/200 1 republicată  prevede că  : Consiliul 

local stabile şte ca unele hot ărâri 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 c ă  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. 85 alin 1 din Regulamentul de organizare si funcţionare al consiliului 

Local tecuci aprobat prin HCL nr 2 1 /3 O . O 1 .20 1 8 Art. 54 si art. 5 6 din 

Regulamentul de organizare si funcţionare a1 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.215/2001 republicat ă  1n 2007 cu modific ările şi 

completările ulterioare. 

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

hotărâre privind numirea doamnei BOSTAN DANIELA-CARLETA:in func ţia 

de director executiv al Companiei de Utilit ăţi Publice Tecuci SRL indepline şte 

condiţiile de legalitate , fapt pentru care il supunem spre dezbaterea şi aprobarea 

Consiliului local. 

CONSILIER JURIDIC 


