
       AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                      SECRETARUL GENERAL AL 

                                    MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                         jr. Silvia-Elena Stanca   

  

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale  

Societății Servicii Publice Municipale Târgovişte S.R.L. 

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii 

ianuarie 2021, având în vedere: 

▪  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2677/22.01.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪  Prevederile H.C.L. nr. 368/26.09.2018 privind aprobarea structurii 

organizatorice a societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE 

TÂRGOVIȘTE S.R.L.; 

▪ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a și (3) lit. c) din Codul Administrativ adoptat 

prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

  În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) 

și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019 

cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Societății 

Servicii Publice Municipale Târgovişte S.R.L, conform anexelor 1 și 2. 

 

 

 

 



 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul 

Municipiului Târgovişte, Direcția Economică, Societatea Servicii Publice 

Municipale Târgovişte S.R.L. şi pentru comunicare, Secretarul General al 

Municipiului Târgoviște. 

 

 

INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Red. M.L.U 

 

 

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere 

raport de specialitate 

  22 ianuarie 2021 

Birou Contencios-Juridic X  

Direcția Economică X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2   

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4   

Comisia nr. 5 X  



                       Aprobat, 

                                                                                                            PRIMAR, 

                                                                                                     Jr. Daniel Cristian  STAN  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind modificarea structurii organizatorice a societății 

            SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. 

 

Prin prezentul referat propunem spre aprobare Consiliului Local al 

Municipiului Targoviste modificarea structurii organizatorice a societatii SERVICII 

PUBLICE MUNICIPALE SRL TARGOVISTE, societate înființată prin Hotărârea 

Consiliului Local nr.117/30.03.2018 și care are ca scop asigurarea unui serviciu 

public stabil și eficient, atât în interesul cetăţenilor cât şi al autorităţii publice locale.  

Prezentul proiect de hotărâre supune spre aprobarea Consiliului Local al 

Municipiului Targoviste modificări în structura organizatorică, determinate de 

necesităţi de ordin practic, semnalate în ultima perioadă, în special în modul de 

organizare şi subordonare al diferitelor compartimente, si pentru asigurarea 

conditiilor optime in vederea implementarii proiectului de investitii din fonduri 

europene. 

Având in vedere HCL nr. 368/26.09.2018 privind aprobarea structurii 

organizatorice a societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE 

SRL  și ținând cont de nevoile actuale şi viitoare a realizării obiectivelor societatii, 

organigrama propusa spre aprobare modifica structura organizatorica astfel incat 

prin operaţionalizarea şi încadrarea acestora să ducă la eficientizarea activitatii 

acestei societati, necesare implementarii cu succes a proiectului de investitii din 

fonduri europene. 



Principalele modificări în structura organizatorică a societatii Servicii Publice 

Municipale Targoviste SRL propuse spre aprobare prin prezentul proiect de hotărâre 

constau în reorganizarea următoarelor servicii si birouri:  

a)  Suplimentarea Compatimentului Formatie Conducatori auto cu 17 posturi de 

executie-conducatori auto, modificare impusa de cerintele procesului de 

implementare a proiectului de investii;   

b)  Directia Economica cu 1+19 posturi prin preluarea activitatii 

Compartimentului Economic si a Casierilor-Taxatori;  

c) Biroul Juridic- Resurse Umane/ Secretariar cu 2 posturi prin infiintarea 

postului de executie Consilier Juridic; 

d) Infiintarea unui post de Ingrijitor; 

e) Infiintarea unui post Responsabil IT/Administrator Retea precum si a 4 

posturi de Controlor. 

 

Ca urmare a celor menţionate și ținând cont de prioritățile stabilite în vederea 

funcționării societății în interesul colectivității locale, propunem  

spre analiză şi aprobare modificarea structurii organizatorice a societății SERVICII 

PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE SRL aprobată prin HCL 

nr.368/26.09.2018, conform anexei atașate. 

 

         Viceprimar,                                   Servicii Publice Municipale Targoviste  SRL,                        

 Jr.  Rădulescu Cătalin     Ec. Eugen PĂTRAŞCU  

                                                                                                                                                        

 

                    

 

               Director Economic, 

 


