
             AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                    SECRETARUL GENERAL AL 

                                 MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

          jr. Silvia-Elena Stanca   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea organigramei şi statului de funcţii  

ale Direcţiei de Salubritate 

 

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii 

decembrie 2020, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 42360/10.12.2020, întocmit în 

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

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

▪  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 42361/10.12.2020, 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. 191/23.09.2008 privind înfiinţarea Direcţiei de 

Salubritate în subordinea Consiliului Local prin reorganizarea activităţii S.C. 

ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

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

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

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

196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, 

cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

 

 

 



 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției 

de Salubritate, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează 

aplicabilitatea. 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul 

Municipiului Târgoviște, Direcţia de Salubritate şi pentru comunicare, 

Secretarul General al Municipiului Târgovişte.  

 

 

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 

  18 decembrie 2020 

Direcția de Salubritate X  

Biroul Contencios Juridic X  

Direcția Economică X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2 X  

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4 X  

Comisia nr. 5 X  

 

 



 

                                                                            Aprobat, 

Primarul Municipiului Targoviste 

                                                                jr. Daniel Cristian Stan 

 

 

 

REFERAT  

privind modificarea organigramei si  

a statului de functii ale Directiei de Salubritate  

 

   

       Avand in vedere cresterea gradului de interventie si acoperire a intregului 

teritoriu al Municipiului Targoviste, personalul calificat insuficient in ceea ce 

priveste activitatea de dezinfectie, dezinsectie, deratizare, propun modificarea 

organigramei si a statului de functii ale Directiei de Salubritate  prin transferul a 4 

functii contractuale de executie de muncitor necalificat I de la sectia Salubritate la 

compartimentul Dezinfectie, Dezinsectie, Deratizare  si transformarea a 6 functii de 

muncitor necalificat I in muncitor calificat III-Agent DDD ( 4 functii preluate de la 

sectia Salubritate si 2 functii de la  compartiment Dezinfectie, Dezinsectie, 

Deratizare). Cei 6 salariati au fost inscrisi la cursuri de calificare si au obtinut 

certificate de absolvire in specializarea Agent DDD. 

      Mentionez ca organigrama si statul de functii nu modifica numarul total de 

posturi ale Directiei de Salubritate (237 posturi). 

 

 

Director, 

    Jr. Danut Badea 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            Aprobat, 

                                                                          Primarul Municipiului Targoviste 

                                                                                     jr. Daniel Cristian Stan 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind modificarea orgranigramei si a statului de functii ale 

Directiei de Salubritate 

                      

 

                         Prin prezentul raport propunem spre aprobare Consiliului Local 

Municipal Targoviste modificarea orgranigramei si a statului de functii ale Directiei 

de Salubritate infiintata prin H.C.L. nr. 191/23.09.2008 si apoi modificate prin 

H.C.L. nr. 171/30.07.2020. 

                       Prezentul proiect de hotarare supune spre analiza si aprobare 

modificari in structura organizatorica determinate de necesitati de ordin practic 

aparute in ultima perioada si aici mentionam: 

- cresterea gradului de interventie si acoperire a intregului teritoriu al 

municipiului Targoviste in ceea ce priveste activitatea de dezinfectie, 

dezinsectie, deratizare.  

- personal calificat insuficient pentru activitatea de dezinfectie, 

dezinsectie, deratizare. 

                     Organigrama si statul de functii supuse spre aprobare nu modifica 

numarul total de posturi, ci structura organizatorica si incadrarea personalului pe 

functii astfel incat sa se obtina eficientizarea activitati prin transferul a 4 functii 

contractuale de executie de muncitor necalificat I de la sectia Salubritate la 

compartimentul Dezinfectie, Dezinsectie, Deratizare  si transformarea a 6 functii de 

muncitor necalificat I in muncitor calificat III-Agent DDD ( 4 functii preluate de la 

sectia Salubritate si 2 functii de la compartiment Dezinfectie, Dezinsectie, 

Deratizare). Cei 6 salariati au fost inscrisi la cursuri de calificare si au obtinut 

certificate de absolvire in specializarea Agent DDD.  

 



                    Detaliile referitoare la structura fiecarui compartiment, sectie, serviciu, 

sunt prevazute in statul de functii propus spre aprobare prin prezentul proiect de 

hotarare. 

                     Avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa aprobati initierea 

prezentului proiect de hotarare de modificare a orgranigramei si a statului de functii 

ale Directiei de Salubritate in forma prezentata. 

                            

                                                                         

 

 

       Viceprimar,                                                                          

Jr. Catalin Radulescu 

 Director, 

 Jr. Danut Badea       

 

Directia Economica  

Director executiv 

Ec. Silviana Ecaterina Marin                                             

 

                                                                                          Comp. Resurse Umane 

                                                                                                  Ref. Maria Tanase 

 

Birou Contencios Juridic 

Jr. Elena Epurescu 


