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H O T Ă R Â R E A NR. 33/22.04.2021 

Privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii al  societăţii comerciale „GOSPODĂRIE 
SEIMENI” Societate cu Raspundere Limitata de interes local, cu asociat unic comuna Seimeni,  

prin Consiliul Local Seimeni 
 

Consiliul Local al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară din data de 
22.04.2021: 

Luând act de: 
- Proiectul de hotărâre  şi referatul de aprobare nr. 2637/14.04.2021 a primarului comunei Seimeni, în calitatea 
sa de iniţiator; 
- raportul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul primăriei comunei Seimeni, înregistrat sub nr. 
2644/14.04.2021; 
- rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Seimeni; 

Şi având în vedere: 
 Adresa ȋntocmită de Societatea "GOSPODĂRIE SEIMENI" S.R.L., ȋnregistrată la instituţia noastră sub nr. 
2638/14.04.2021, ȋn care depune spre aprobare organigrama și statul de funcţii al Societăţii " GOSPODĂRIE 
SEIMENI " S.R.L. pentru anul 2021; 
 HCL nr. 27/27.03.2019 privind reorganizarea societăţii GOSPODĂRIE SEIMENI societate cu Răspundere 
Limitată de interes local, cu asociat unic Comuna Semeni, prin Consiliul Local Seimeni; 
 HCL nr. 8/28.01.2021 privind desemnarea unui administrator provizoriu  al societății GOSPODĂRIE 
SEIMENI SRL, Societate cu Răspundere Limitată  de interes local, cu asociat unic Comuna Seimeni, prin Consiliul 
Local Seimeni; 
 Prevederile O.G. nr. 26/2013 privind ȋntărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 
care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari  unici ori majoritari  sau dețin direct ori indirect o 
participație  majoritară; 
 prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 prevederile  Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 prevederile art. 1 alin. (3), ale  art. 3,  art. 8, alin. (1), alin. (3), art. 25, alin. (1),  art. 30, alin. (4) din Legea nr. 
51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice,  cu modificările și completările ulterioare; 
 prevederile art. II, punctul 9,  și 10 – litera a) din OUG 58 /19.09.2016; 
 prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii; 
 prevederile art. 129,  alin. (2) lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. c)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

În temeiul prevederile art. 139, alin. (3), lit. a) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ: 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. - Se aprobă organigrama și  statul de funcții al Societății Comerciale “GOSPODĂRIE SEIMENI” - 
Societate cu Răspundere Limitată de interes local, cu asociat unic comuna Seimeni,  prin Consiliul Local Seimeni, 
conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  – Nivelul de salarizare pentru fiecare salariat, va fi stabilit prin  decizia administratorului S.C. 
“GOSPODĂRIE SEIMENI”S.R.L., în condiţiile legii. 

Art. 3 – Cu aducerea la ȋndeplinire a prezentei hotărârii, se ȋncredințează Societatea GOSPODĂRIE 
SEIMENI S.R.L., prin administratorul delegat. 

Art. 4 – Începând cu data adoptării prezentei  hotărârii încetează orice altă prevedere contrară. 
Art. 5 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului: Instituţiei Prefectului - Judeţul 

Constanţa, împreună cu toate documentele care au stat la baza adoptării, în vederea exercitării controlului de 
legalitate; Primarului comunei Seimeni, Compartiemtnului Contabilitate, Societăţii ,,Gospodărie Seimeni” S.R.L. şi 
se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul oficial al institutiei. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 8  voturi “pentru”,  voturi“ împotrivă” 1, abţineri  0,  din 
numărul de 9  consilieri prezenţi, din totalul de 10  consilieri în funcţie.  

 
  Presedinte de sedinţă                                          Contrasemneaza pentru legalitate,                                                                                                       

GHERLAN VALENTIN ALEXANDRU        Secretar general delegat, Ciorbaru Maria Isabela                                                                            
 


