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 În ședința ordinară a Consiliului local al orașului Simeria din data de 13 noiembrie 2012, prin 

H.C.L. nr.100/2012, s-a aprobat înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, asociat 

unic fiind Orașul Simeria, prin Consiliul local al orașului Simeria, societate care are ca principal 

obiect de activitate prestarea de activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri și activităţi de 

întreţinere peisagistică. 

 Societatea comercială astfel înființată funcționează cu un număr total de 21 angajați, dintre 

care unul este administratorul societății, un post contabil figurează în cadrul Compartimentului 

administrativ, un număr de 14 posturi sunt cuprinse în cadrul Compartimentului Prestări servicii și un 

număr de cinci posturi în  cadrul Compartimentului Salubritate, așa cum rezultă din anexele nr.1 și 

nr.2 la H.C.L. nr.75/2020, adoptată în ședința ordinară a Consiliului local al Orașului Simeria din 

data de 8 septembrie 2020. 

Având în vedere faptul că activitățile de servicii de înlăturare a buruienilor din spațiile verzi 

pe raza U.A.T. Simeria  și serviciile de amenajare și întreținere de spații verzi pe raza U.A.T. 

Simeria, sunt prestate de către S.C. ȚĂRĂNCUȚA IMPEX S.R.L. Simeria, în baza Contractelor 

nr.2.646 din 02.03.2020 și nr.3.123 din 12.03.2020, încheiate între Orașul Simeria și societatea 

susmenționată, cu valabilitate până la data de 31.12.2020, iar respectiva societate comercială a 

notificat autoritatea publică locală, prin adresa nr.1 din data de 28.10.2020, înregistrată la Primăria 

Orașului Simeria sub nr.12.423 din data de 29.10.2020, cu privire la imposibilitatea îndeplinirii 

obligațiilor contractuale asumate prin contractele arătate mai sus, referitoare la termenele de 

îndeplinire a contractului, executivul constată că, activitățile care fac obiectul contractelor, fiind 

unele de interes public, este necesară asigurarea continuității prestării serviciilor respective.  

În urma notificării susmenționate, Compartimentul Administrație Publică Locală, Juridic, 

Autoritate Tutelară a comunicat prin adresa nr.12.423 din data de 04.11.2020, constatarea încetării 

valabilității contractelor în discuție. 

Drept pentru care, prin Referatul nr. 12.750 din data de 05.11.2020, întocmit de către 

Serviciul Gospodărire Comunală al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Simeria, s-a 

solicitat S.C. SIMPRESTUTIL S.R.L. Simeria preluarea activităților care fac obiectul contractelor 

susmenționate. 

Prin adresa nr.106 din 05 noiembrie 2020, înregistrată la Primăria Orașului Simeria sub 

nr.12.787 din 05 noiembrie 2020, administratorul S.C. SIMPRESTUTIL S.R.L. Simeria  arată că 

pentru prestarea serviciilor de înlăturare a buruienilor din spațiile verzi pe raza U.A.T Simeria  și a 

serviciilor de amenajare și întreținere de spații verzi pe raza U.A.T. Simeria, este nevoie de un număr 

suplimentar de angajați, astfel încât consideră că este necesară modificarea organigramei și a statului 

de funcții aprobate prin H.C.L. nr.75/2020, prin reorganizarea Compartimentului Salubritate, în 

sensul suplimentării numărului de posturi din cadrul acestei structuri cu un total de opt posturi, dintre 

care două de muncitori calificați și șase de muncitori necalificați. Aceste modificări ridică numărul 

total de posturi din cadrul S.C. Simprestutil S.R.L. Simeria la un număr de 29. 
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Așa cum arată dispozițiile art. 129, alin.2, lit.,,a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliului local îi sunt acordate atribuţii 

privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea 

aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi 

regiilor autonome de interes local, iar prin alin.3, lit.,,c”, al aceluiași act normativ se specifică faptul 

că în exercitarea atribuțiilor susamintite, consiliul local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea 

primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale 

instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes 

local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de 

funcţii al acestora. 

Luând în considerare atât dispozițiile legale susmenționate, cât și Referatul privind solicitarea 

inițierii unui proiect de hotărâre nr.12.789 din data de 05.11.2020, întocmit de doamna Pipernea 

Szidonia-Ildiko, consilier juridic în cadrul Compartimentului Administrație Publică Locală, Juridic, 

Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Simeria, precum și 

ținând cont de faptul că activitățile prestate de către societatea comercială sunt unele de interes 

general, menite să asigure curățenia pe căile publice și un mediu sigur din punct de vedere al sănătății 

publice pentru cetățenii Orașului Simeria, consider că se impune elaborarea unei noi Organigrame și 

a unui nou Stat de funcții pentru S.C. SIMPRESTUTIL S.R.L. Simeria, astfel încât această societate 

să poată presta serviciile solicitate. De asemenea, se impune abrogarea H.C.L. nr.75/2020. 

Drept urmare, a fost elaborată organigrama, conform anexei nr.1 la proiectul de hotărâre și 

statul de funcții, care cuprinde un număr total de 29 posturi, conform anexei nr.2 la proiectul de 

hotărâre. 

 În consecință, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de 

funcții ale S.C. SIMPRESTUTIL S.R.L. Simeria, pe care îl supun Consiliului local, spre dezbatere și 

adoptare. 
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