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                                                RAPORT 
 
 
        Subsemnata Pipernea Szidonia Ildiko, consilier juridic în cadrul Compartimentului 
Administraţie Publică Locală, Juridic, Autoritate Tutelară aduc la cunoştinţă următoarele: 
     În şedinta de consiliu al oraşului Simeria  din data de 13 noiembrie 2012 s-a aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.100/2012  înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată având 
ca asociat unic oraşul Simeria, prin Consiliul local al oraşului Simeria precum şi nominalizarea 
administratorului. Societatea astfel înfiinţată are denumirea de SC SIMPRESTUTIL SRL. 
  În şedinta consiliului local al oraşului Simeria  din data de 25 noiembrie 2020 s-a aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.86/2020 organigrama şi statul de funcţii al societăţii 
susmenţionate cu un număr de 29 posturi din care: 
  - 1 post de Administrator, 
  - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ, 
  - 14 posturi în cadrul Compartimentului Prestări servicii, 
  - 13 posturi în cadrul Compartimentului Salubritate. 
      În conformitate cu prevederile art.129 alin.2, lit.a) şi alin.3, lit.c) din OUG 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 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”. 
      Având în vedere intenția executivului de a atribui serviciul de iluminat public al orașului 
Simeria către SC SIMPRESTUTIL SRL, administratorul societăţii solicită prin adresa 
nr.128/17.12.2020, înregistrată la Primăria oraşului Simeria sub nr.14.714/17.12.2020 
suplimentarea numărului de posturi din organigrama şi statul de funcţii cu un număr de 3 posturi, 
astfel încât  numărul total să fie de 32 din care:   
  - 1 post de Administrator, 
  - 2 posturi în cadrul Compartimentului Administrativ, 
  - 14 posturi în cadrul Compartimentului Prestări servicii, 
  - 13 posturi în cadrul Compartimentului Salubritate, 
  - 2 posturi în cadrul Compartimentului Iluminat public. 
    Având în vedere faptul că activităţile prestate sunt de interes general iar prestarea acestora 
către populaţia oraşului trebuie să aibă un caracter continuu iar rezultatul prestării activităților 



trebuie să fie unul calitativ, se consideră că este necesară suplimentarea numărului de posturi 
cuprinse în organigrama societății. 
    În consecinţă termenul de transparenţă decizională va fi cel prevăzut de art. 7 alin. 13 din 
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
    Având în vedere cele mai sus menţionate, în conformitate cu prevederile OUG 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 53/2003 – Codul 
muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 31/1991 privind 
societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare consider legală, necesară şi 
oportună iniţierea proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
societăţii SC SIMPRESTUTIL SRL SIMERIA, precum şi abrogarea H.C.L. nr.86/2020 privind 
aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii ale SC SIMPRESTUTIL SRL Simeria. 
 
 
 
 
           Secretar general,                                                              Consilier juridic, 
      Jr. Todor Nicolae-Adrian                                                Pipernea Szidonia Ildiko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




