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PROIECT DE HOT ĂRÂRE  

privind aprobarea Organigramei, Ştatului de funcţii, 
Regulamentului de Organizare și Funcționare aferente SC Întretinere Peisagistică Domnești SRL 

 

 

Consiliul Local al comunei Domnești întrunit în şedinţă ordinară de lucru 
Având în vedere: 

− Expunerea de motive a primarului; 

− Raportul de specialitate al Administratorului Public; 
− Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti. 

 

În conformitate cu: 
− Art. 12 alin. (2) lit. a) - c) din Actul Constitutiv al SC Întreținere Peisagistică Domnești SRL, 

aprobat prin HCL nr. 22/28.07.2011, cu modificările și completările ulterioare; 
− Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;  
− Legea nr. 273/2006 privind finaţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

− Legea nr. 51/2006 cu privire la serviciile comunitare şi utilit ăţi publice cu modificările şi 
completările ulterioare; 

− Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

− Prevederile art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se aprobă Organigrama și Ştatul de funcții al SC ÎNTREȚINERE PEISAGISTICĂ 
DOMNEȘTI SRL, societate cu răspundere limitată aflată în subordinea Consiliului Local al comunei 
Domnești, urmare a reorganizării, conform Anexei 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2   Se aprobă modificarea și republicarea  Regulamentului de  organizare și Funcționare al SC  
INTRETINERE PEISAGISTICA DOMNESTI  SRL având în vedere modificările legilsative, conform 
Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 3.   Se aprobă nivelul salarial al administratorului și directorului adjunct după cum urmează: 
• Administrator - 2847 lei 
• Director adjunct -  2112 lei 

 
Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, respectiv se comunică Primarului comunei 

Domnești și SC Întreținere Peisagistică Domnești, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov în 
vederea exercitării controlului de legalitate. 
  
        

Inițiator, 
Primar 

Boșcu Ninel Constantin 
 
 

          Avizat de legalitate, 
                                                                                                                             /Secretar 
                                                                                                                Cojocaru Bogdan-Marius 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea Organigramei, Ştatului de funcţii, 

Regulamentului de Organizare și Funcționare aferente SC Întretinere Peisagistică Domnești SRL 
 
 
 

 
 

Având în vedere necesitatea reorganizării societății urmare a modificărilor legislative și 
apariției unor nevoi suplimentare în cadrul comunității locale dar și necesitatea eficientizării 
activității și reducerea cheltuielilor de personal, este necesară aprobarea Statului de funcții și a 
Organigramei SC ÎNTREȚINERE PEISAGISTICĂ DOMNEȘTI  SRL precum și Regulamentul 
de Organizare și Funcționare aferent, urmare a reconfigurării serviciilor și structurilor 
organizatorice și propun Consiliului Local Domnești spre dezbatere și aprobare  ”Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Organigramei, Ştatului de funcţii și Regulamentului de Organizare și 
Funcționare, aferente SC Întretinere Peisagistică Domnești SRL” în forma prezentată. 
 
 

 

 
  

PRIMAR, 

BOȘCU NINEL CONSTANTIN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind aprobarea Organigramei, Ştatului de funcţii, 
Regulamentului de Organizare și Funcționare aferente SC Întretinere Peisagistică Domnești SRL 

 
 

     Având în vedere reorganizarea societății urmare a modificărilor legislative și apariției unor 
nevoi suplimentare în cadrul comunității locale este necesară aprobarea Statului de funcții și a 
Organigramei SC INTRETINERE PEISAGISTICA DOMNESTI  SRL urmare a reconfigurării 
serviciilor și structurilor organizatorice. 
     Urmare a diversificării activităților întreprinse de către societatea SC  ÎNTREȚINERE 
PEISAGISTICĂ DOMNEȘTI SRL numărul de posturi aprobate sunt insuficiente și se impune și 
crearea unor posturi de conducere care să gestioneze mai bine resursele materiale și umane. 
Numărul de posturi potrivit este 53, din care:         

NR. TOTAL DE POSTURI 53 

POSTURI CONDUCERE 6 

POSTURI EXECUŢIE 47 
Prin această reorganizare se realizează o nouă structură organizatorică conformă cu 

atribuțiile fiecărui compartiment, atriibuții de deservire și întreținere a spațiilor de învățământ, a 
grădinițelor și școlilor de pe raza administrativ teritorial a comunei, atribuții de îngrijire a 
spațiilor verzi și a peisagisticii zonale, precum și întreținerea curățeniei. 

Numărul de posturi aprobate este în strânsă concordanță cu necesitățile de deservire a 
comunității locale,cu gradul de extindere a zonei locuibile de pe raza comunei precum și cu 
nevoia de a reduce cheltuielile generate de firmele care prestează servicii de deservire a 
domeniului public. 

De asemenea se impune modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al  
societății urmare a apariției a noi  acte normative privitoare la organizarea şi disciplină muncii, 
precum și urmare a reorganizării activității. 

Urmare celor de mai sus propun iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, ştatului de funcţii, Regulamentului de organizare și Funcționare aferente SC 
ÎNTREȚINERE PEISAGISTICĂ DOMNEȘTI SRL 
 

 
ADMINISTRATOR PUBLIC 

GHI ȚĂ IOAN ADRIAN 
 


