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HOTĂRÂREA NR.59
Din 30 Iunie 2014
privind aprobarea organigramei şi a statului de
ale S.C. General Public Serv S.A.
Consiliul local al

oraşului

funcţii

Buftea,

Având în vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul Resurse Umane şi
Serviciul Juridic ;
• Adresa nr. 402/05.05.2014 (C.L.B. 104/07.05.2014) a S.C.General Public Serv S.A;
• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 41/31.05.2011, privind înfiinţarea societăţii
comerciale pe acţiuni S.C. General Public Serv S.A.;
• Decizia nr. 2/2014, a Consiliului de Administratie
, al S.C.General Public Serv S.A;
• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 149/ 20.12.2013 privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii a S.C. General Public Serv S.A.;
• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buftea;
În conformitate cu:
• Prevederile art. 3 pct. 2 lit e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/ 2011
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Legii nr. 31 /1990, privind societăţile comerciale, cu
modificările şi completările ulterioare,
• Prevederile art. 36 alin. (1 ), alin. (2) lit. a), alin. (3), lit. b) şi lit. c) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. (b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale S.C. General Public Serv S.A.,
conform Anexelor nr.1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziţii
contrare îşi încetează aplicabilitatea.

Contrasemnează,

s~:~9?'

GHEORGHE ! ~CAMELIA

