PROIECT
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

Avizat pentru legalitate,
Secretar al județului,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

HOTĂRÂRE
privind numirea domnului Popa Luis-Ionuț în funcția contractuală de conducere de director la
Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj
Consiliul Județean Gorj,
Având în vedere:
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre;
- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția mediului;
- Prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. 2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 104 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată (r1), cu modificările și
completările ulterioare;
- Prevederile art. 40. alin. (1) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
- Prevederile art. 30 alin. (1) Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010 pentru modificarea organigramelor, statelor de funcţii şi
regulamentelor de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, precum şi ale
instituţiilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, în vederea aplicării dispoziţiilor Ordonanţei nr.
63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliul Județean Gorj nr. 161/2017 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă
al domnului Burciu Marcel, director al Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare
Gorj, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru
pensionare;
- Hotărârea Consiliul Județean Gorj nr. 230/2017 privind exercitarea cu caracter temporar a funcției
contractuale de conducere vacante de director la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de
Salubrizare Gorj;
- Hotărârea Consiliul Județean Gorj nr. 9/2018 pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea Concursului
de ocupare a postului corespunzător funcției contractuale de conducere vacante de director la Serviciul Județean de
Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj;
- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr 876/2014 pentru aprobarea unor reglementări proprii cu
privire la organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante
corespunzătoare funcțiilor contractual, a examenelor de promovare în grade sau trepte profesionale, precum și a
procedurii de evaluare a personalului contractual din aparatul de specialitate şi aparatul permanent de lucru ale
Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Începând cu data de 1 aprilie 2018, domnul Popa Luis-Ionuț se numește în funcția contractuală de
conducere de director, gradul II la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj.

Art. 2. Exercitarea funcției prevăzute la art. 1 se realizează în baza unui contract individual de muncă, pe
durată nedeterminată, încheiat în condițiile legii cu Președintele Consiliului Județean Gorj.
Art. 3. Drepturile salariale de care beneficiază domnul Popa Luis-Ionuț pe perioada exercitării funcției
contractuale prevăzute la art. 1 se stabilesc, în condițiile legii, prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Gorj.
Art. 4. Începând cu data numirii în funcție a domnului Popa Luis-Ionuț încetează exercitarea cu caracter
temporar a funcției contractuale de conducere de director, gradul II la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și
a Activităților de Salubrizare Gorj de către domnul Borugă Sandu-Ovidiu.
Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Compartimentului resurse umane, managementul
funcției publice, persoanelor nominalizate la art. 1 și 4.

PREŞEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

Nr._____
Adoptată în şedinţa din _______________2018
Cu un număr de __________voturi
Din numărul consilierilor prezenți

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA ZAMFIRESCU

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției contractuale de conducere
vacante de director la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare
Gorj, începând cu data de 1 ianuarie 2018
În exercitarea competențelor prevăzute de art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. e) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare,
consiliul județean numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de
serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi
serviciilor publice de interes judeţean.
Prin Proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Judeţean Gorj aprobarea exercitării cu
caracter temporar a funcției contractuale de conducere vacante de director la Serviciul Județean de
Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, începând cu data de 1 ianuarie 2018.
Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj este o instituție
publică, cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Gorj, al cărui scop îl
reprezintă creşterea calităţii vieţii şi a mediului în general, prin realizarea în sistem organizat a coordonării
activităţilor de gestionare a deşeurilor şi salubrizare, la nivelul judeţului Gorj.
Conducerea activității acestui serviciu este asigurată de către un director, în baza unui contract
individual de muncă, încheiat cu autoritatea în subordinea căreia a fost înființat, pe durată nedeterminată,
în condițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare.
Ca urmare a vacantării funcției de director al instituției publice în cauză, prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Gorj nr. 162/2017 a fost aprobată exercitarea cu caracter temporar a acestei funcții, până la
ocuparea postului prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni într-un an calendaristic.
Întrucât până la această dată funcția de conducere nu a fost ocupată prin concurs, iar perioada
exercitării temporare a acesteia pentru anul în curs expiră la data de 31.12.2017, este necesară
nominalizarea unei persoane pentru exercitarea temporară a funcției în cauză, în condițiile prevăzute de
art. 30 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare.
Astfel, potrivit acestor dispoziții legale, exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de
conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate/numite care îndeplineşte
condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar, până
la ocuparea prin concurs a postului, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.
În perioada în care persoana angajată/numită exercită cu caracter temporar o funcţie de
conducere, aceasta beneficiază de drepturile salariale aferente funcţiei de conducere respective.
Condițiile specifice necesare pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacante de
director la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, astfel cum
au fost stabilite prin fișa postului și reglementările proprii aprobate prin Dispoziția Președintelui
Consiliului Județean Gorj nr. 876/2014 sunt următoarele:
1. Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă/studii
universitare de licență absolvite cu diplomă în domeniile:
a) științe inginerești, specializările - ingineria mediului, ingineria resurselor vegetale și animale,
îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală;
b) științe juridice;
c) științe economice.
2. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției - minimum 3 ani.
La stabilirea vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de
conducere de director se are în vedere perioada de timp lucrată pe baza unui contract individual de muncă
ori în temeiul unui raport de serviciu în funcţii pentru care s-au solicitat studii universitare în domeniu.
Față de cele expuse, propun autorității deliberative, potrivit competenței stabilite de Legea nr.
215/2001 republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, aprobarea exercitării cu caracter
temporar a funcției contractuale de conducere vacante de director la Serviciul Județean de Gestionare a
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Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, începând cu data de 1 ianuarie 2018, prin numirea
temporară a unei persoane angajate/numite care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei
de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar, până la ocuparea prin concurs a funcției.
Având în vedere cele prezentate, în temeiul dispozițiilor art. 104 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. c) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările
ulterioare, supun aprobării Consiliului Județean Gorj Proiectul de hotărâre, în forma prezentată.

INIŢIATOR,
PREŞEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU
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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotărâre privind numirea domnului Popa Luis-Ionuț în funcția contractuală de
conducere de director la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a
Activităților de Salubrizare Gorj
Prin Proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Judeţean Gorj numirea domnului Popa
Luis-Ionuț în funcția contractuală de conducere de director la Serviciul Județean de Gestionare a
Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, începând cu data de 1 aprilie 2018.
Temeiul legal este asigurat de:
- Prevederile art. 91 alin. (2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, consiliul județean numeşte,
sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a
raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes
judeţean;
- Prevederile art. 104 alin. (3) lit. c) din legea mai sus menționată, care reglementează atribuțiile
președintelui consiliului județean, în sensul că acesta propune consiliului judeţean numirea,
sancţionarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă,
în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean;
- Prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată (r1), cu
modificările și completările ulterioare, la care se precizează că încadrarea salariaţilor la instituţiile şi
autorităţile publice şi la alte unităţi bugetare se face numai prin concurs sau examen, după caz;
- Prevederile art. 40. alin. (1) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, candidaţii declaraţi admişi la concursul de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale sunt obligaţi să
se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării.
Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj este o instituție
publică, cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Gorj, al cărui scop îl
reprezintă creşterea calităţii vieţii şi a mediului în general, prin realizarea în sistem organizat a
coordonării activităţilor de gestionare a deşeurilor şi salubrizare, la nivelul judeţului Gorj.
Conducerea activității acestui serviciu este asigurată de către un director, în baza unui contract
individual de muncă, încheiat cu autoritatea în subordinea căreia a fost înființat, pe durată nedeterminată,
în condițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare.
Ca urmare a vacantării funcției de director al instituției publice în cauză, prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Gorj nr. 230/28.02.2017 a fost aprobată exercitarea cu caracter temporar a acestei
funcții, până la ocuparea postului prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni într-un an calendaristic.
În vederea ocupării postului de conducere în cauză, în baza măsurilor aprobate prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Gorj nr. 9/31.12.2017, în perioada 14.02-20.03.2018 a fost realizată procedura de
organizare și desfășurare a concursului, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare și ale reglementărilor proprii aprobate prin Dispoziția Președintelui
Consiliului Județean Gorj nr. 876/2014.
La finalizarea acestei proceduri, potrivit Raportului final nr. 3466/20.03.2018 întocmit de comisia
de concurs, candidatul Popa Luis-Ionuț a fost declarat ,,admis”.
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Față de cele expuse, se propune autorității deliberative, potrivit competenței stabilite de Legea nr.
215/2001, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, numirea domnului Popa Luis-Ionuț
în funcția contractuală de conducere de director la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a
Activităților de Salubrizare Gorj, începând cu data de 1 aprilie 2018.
Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condiţiile legale şi propunem
adoptarea Proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Direcţia juridică,
dezvoltarea capacităţii administrative
și achiziții publice
Director executiv,
Marcău Costel

Serviciul resurse umane,
managementul funcţiei publice și
al unităților sanitare preluate
Șef serviciu,
Slivilescu Lidia
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