ROMÂNIA

Judeţul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Societăţii Comerciale
întreţinerea Peisagistică a Spaţiilor Verzi S.A. Giurgiu

CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI GIURGIU
întrunit în şedinţă extraordinară,
Având în vedere:
-expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrată cu
nr.24.778/17.06.2016;
-raportul de specialitate al Serviciului Administrare şi Monitorizare Servicii de
Utilitate Publică, înregistrat cu nr.24.779/17.06.2016;

-raportul comisiei pentru administraţie publică, juridic şi de disciplină;
-raportul comisiei buget - finanţe, administrarea domeniului public şi privat;
-raportul comisiei de servicii publice, muncă şi protecţie socială;
-prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu

modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.31/1990 privind societăţile
comerciale şi ale Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările
ulterioare.
în temeiul art.36, alin.(2), lit.„a", alin.(3), lit.„b" şi art.45, alin.(1) din Legea

nr.215/2001, republicată, privind Administraţia Publică Locală, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii ale Societăţii Comerciale
întreţinerea Peisagistică a Spaţiilor Verzi S.A. Giurgiu, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Serviciile prestate de compartimentele restructurate vor fi externalizate,
prin contracte de prestări servicii.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţului
Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului
Giurgiu, Direcţiei Servicii Publice - Serviciul Administrare şi Monitorizare Servicii de
Utilitate Publică, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
şi Societăţii Comerciale întreţinerea Peisagistică a Spaţiilor Verzi S.A. Giurgiu, pentru
ducerea la îndeplinire.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Pentru reducerea cheltuielilor de personal este necesar sa se modifice

Organigrama si Statutul de Funcţii ale Societăţii Comerciale întreţinerea Peisagistica
a Spatiilor Verzi S.A. Giurgiu, propun iniţierea unui proiect de hotărâre cu
următoarea titulatura:
„ Proiect de hotărâre privind aprobare Organigramei si a Statutului de
Funcţii la S.C. întreţinerea Peisagistica a Spatiilor Verzi S.A. Giurgiu"

Direcţia Servicii Publice prin Serviciul Administrare si Monitorizare Servicii
de Utilitate Publica, va intocmi raportul de specialitate si va redacta proiectul de
hotărâre, pe care-l va susţine in fata comisiilor de specialitate.

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Biroul Administrare şi Monitorizare
Servicii de Utilitate Publica

NR.24779/17.06.2016

RAPORT DE SPECIALITATE
TEMEIUL DE FAPT
Prin Expunerea de motive nr.24778/17.06.2016, Primarul Municipiului Giurgiu a
iniţiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei si a Statului de
funcţii la S.C. întreţinerea Peisagistica a Spatiilor Verzi S.A.

TEMEIUL DE DREPT
Legea nr. 215/2001, art. 44 privind Administraţia Publica Locala cu modificările
si completările ulterioare, Direcţia Servicii Publice prin Serviciul Administrare si
Monitorizare Servicii de Utilitate Publica a analizat si a elaborat prezentul
raport

in temeiul prevăzut de lege.

ARGUMENTE DE OPORTUNITATE
Având in vedere ca societatea generează cheltuieli cu personalul, se impune

modificarea Organigramei si a Statutului de funcţii.
-funcţia de director se transforma in administrator.
-funcţia de contabil sef se restructurează;
-compartimentul administrativ - contabilitate se restructurează;
-compartimentul tehnic se restructurează;
-compartimentul achiziţii- contracte se restructurează.
Serviciile prestate de compartimentele menţionate mai sus vor fi extemalizate,

prin contracte de prestări servicii.

REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE
Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept următoarele prevederii

din:
-Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utiltati publice;
-Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicata cu modificările

si

completările ulterioare

-Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare;
-Legea nr.215/2001, privind Administraţia Publica Locala cu modificările si
completările ulterioare.

CONCLUZII ŞI PROPUNERI
Proiectul de hotărâre intruneste condiţiile legale si de oportunitate si
propunem dezbaterea si aprobarea sa in şedinţa Consiliului Local.
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ŞEF SERVICIU
Ec. Baciu Constantin
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Organigrama
S.C. întreţinerea Peisagistica a Spatiilor Verzi S.A.

-funcţia de director se transforma in administrator cu un salariu brut de 1.500 lei;
-activităţile de evidenta contabila, juridica si tehnica se restructurează si vor fi executate
prin contracte de prestări servicii a căror valoare nu poate depasi 500 lei/luna pentru fiecare
activitate.

