
RO MÂN IA 
JU DEłUL TELEORMAN  

CON SILIU L LOCAL AL CO MUN EI CĂLINEŞTI 
 
 

H OTĂRÂ RE 
Privind : modificarea con tractului de mandat al  adminis tra torului  SC Serviciul de Gospodăr ire Comunală Călinești SRL, 

aprobat ărin HCL nr. 9/08.07.2016 
 
 

Consiliul Local al Comunei C ălinești, județul T eleorman, în trunit în ședin ta ordina ră  din  data  de  28.07.2017, 
 

AVÂN D ÎN VEDERE: 
 

- expunerea de moti ve a primarului comunei , cu  n r. de înregistrare 109/25.07.2017 ; 
- rapo rtul compartimentului  de  specialitate, cu nr. de  înregistrare  110/25 .07 .2017 ; 
- prevederile art. 26 din Actul C onstituti v al S .C . „Servic iul de Gospodarire Comunala Calinesti”  S .R .L.; 
- prevederile a rt. 142, alin. (2) , lit. “c” din Legea nr. 31/1990 pri vind societăŃile , rerepublicata, cu modificarile si 

com pletarile ulterioa re; 
- prevederile a rt. 36 , alin . (1), alin. (2), li t. ”a”, alin. (3), li t. ”c” din Legea nr.215/2001 a adminis tra tiei publice 

locale, republicata, cu modificarile  si  completaril e ulte rioa re ; 
- avizul favorabil al  Comisiei de specialita te pentru p rogame de dezvol tare economică- soc ială, buge t finan Ńe , 

adm inistrarea domeniului public  şi pri va t al comunei, agricultu ră, gospodări re comunală, pro tec Ńia mediului, servic ii şi 
com erŃ, cu n r.de inregis tra re 3298 /27 .07.2017 ; 

- avizul favorabil al C om isiei pentru învă Ńământ, sănă tate, cultură, pro tec Ńia socială , acti vităŃi spo rti ve şi de 
agrement,cu  nr.de in regis trare 3300/27.07 .2017 ; 

- avizul favorabil al  Com isiei pen tru  adminis tra Ńia  publică locală, juridică, apărarea ordinii şi  liniştii publice a 
drep tu rilor  cetăŃenilor , cu n r.de inregis trare  3302 /27 .07.2017; 

 
În temeiul art. 45 , alin . (1), ar t. 47, alin. (1), (2) și (3) , ar t. 49 , ar t. 115 , alin . (1 ), li t. “b” , alin. (3), (5), (6) și (7) 

din Legea nr. 215 /2001 , a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificăril e şi completările ul terioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se m odifică Contractul de mandat al administratorului SC  Servic iul de  Gospodări re Comunală Călinești 
SRL, aprobat p rin  HCL nr. 9/08 .07 .2016 , după cum  urmează: 

- se modifică art. 4 .1 .1, urmând să aibă 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 celelalte 
sporuri prevăzute de legile în vigoare” . 

Art.2. Secre tarul comunei va com unica prezen ta hotărâre  Instituției Pre fectului Județul T eleorman, în vederea 
exe rcitării controlului de legalitate , Primarului C omunei C ălinești, județul T eleorman, conducerii S .C . „Servic iul de 
G ospodă rire  Comunală Călinești”  S.R .L., autori tăților  în drept și persoanelor interesa te . 
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