RO MÂN IA
JU DEłUL TELEORMAN
CON SILIU L LOCAL AL CO MUN EI CĂLINEŞTI

H OTĂRÂ RE
Privind: m odificare a con tractul ui de m andat al adm inistra torului SC Serviciul de Gospodărire Comunală Călinești SRL,
aprobat ărin HCL nr. 9/08.07.2016

Consiliul Local al Com unei C ălinești, județul T eleorm an, în trunit în ședin ta ordina ră din data de 2 8.07.2017,
AVÂN D ÎN VEDERE:
- expu nerea de m oti ve a prim arului com unei , cu n r. de înregi strare 109/25.07.2017 ;
- rapo rtul com partim entului de specialitate, cu nr. de înregistrare 110/25 .07 .20 17 ;
- prevederile art. 26 din Actul C onstituti v al S .C . „Serviciul de Gospod arire Com unala Calinesti” S.R .L.;
- prevederile a rt. 142, alin. (2), lit. “c” di n Le gea nr. 31/1 990 pri vind societăŃile , rere publicata, cu m odificarile si
com pletarile ulterioa re;
- prevederile a rt. 36 , alin . (1), alin. (2), li t. ”a”, alin. (3), li t. ”c” din Lege a nr.215/2001 a adm inistra tiei p ublice
locale, re publicata, cu m odificarile si com pletaril e ulte rioa re ;
- a vizul favora bil al Com isiei de specialita te pentru p rogam e de d ezvol tare econom ică- socială, buge t fin an Ńe ,
adm inistrare a dom eniului pu blic şi pri va t al com unei, agricultu ră, go spodări re com unală, pro tec Ńia m ediului, servicii şi
com erŃ, cu n r.de inre gistra re 32 98 /27 .07.2017 ;
- a vizul favorabil al C om isiei pentru în vă Ńăm ânt, sănă tate, cultură, pro tec Ńia socială , acti vităŃi spo rti ve şi de
agrem ent,cu nr.de in registrare 330 0/27.07 .20 17 ;
- a vizul favora bil al Com isiei pen tru adm inistra Ńia publică locală, juridică, apărarea ordi nii şi liniştii publice a
drep tu rilor cetăŃenilor, cu n r.de inregistrare 3302 /27 .0 7.201 7;
În tem eiul art. 45 , alin . (1), art. 47, alin. (1), (2) și (3), art. 49 , art. 115 , alin . (1 ), li t. “b”, alin. (3), (5), (6) și (7)
din L egea nr. 215 /20 01 , a adm inistraŃi ei publice locale, repu blicată, cu m odificăril e şi com pletările ul terio are,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se m odifică Contractul de m andat al adm inistratorului SC Serviciul de Gospodări re Com unală Călinești
SRL, aprobat p rin HCL nr. 9/08 .07 .20 16 , dup ă cum urm ează:
- se m odifică art. 4 .1 .1, urm ând să aib ă urm ăto rul conținut: “4.1.1. Salariul de bază lunar al persoanei care
îndeplinește și funcția de administrator este de 3.045 lei (coeficient 2,10), la care se adaugă sporul de vechime și celelalt e
sporuri prevăzute de legile în vigoare”.
Art.2. Secre tarul com unei va com unica prezen ta hotărâre Instituți ei Pre fectului Județul T eleorm an, în vederea
exe rcitării control ului de leg alitate , Prim arului C om unei C ălinești, jud ețul T eleorm an, conducerii S.C . „Serviciul de
G ospodă rire Com unală Călin ești” S.R .L., autori tăților în drept și persoanelor interesa te .
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