
ROMÂNIA 

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 

 

 

Proiect de hotărâre 
Nr.  16  din 22.02.2018  

 
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale societatii 

 BM - DN Torontal S.R.L. 
  
 
 

 

Inițiator: 
 

Primar, 
Alin-Adrian NICA  

Aviul favorabil al 
secretarului 

comunei 

Avize necesare: 
 

ECOF 
JUREX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul se va lua în discuție la ședința din  28.02.2018 

 
 
 
 



 

R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
nr. 1430  din 22.02.2018 

 
privind  aprobarea organigramei și a statului de funcții ale societatii  

BM - DN Torontal S.R.L. 
 
 

Având  în vedere:  

a) Adresa societății BM - DN Torontal S.R.L. prin care propune 

organigrama și statul de funcții ale societății, înregistrată la Primăria comunei 

Dudeștii Noi cu nr. 1424/2018; 

b) Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

c) Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

d) Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

e) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

f) Hotărârea Consiliului Local nr. 34/2014 privind aprobarea participări 

comunei Dudeştii Noi la înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere 

limitată, de interes local, denumită BM - DN Torontal S.R.L. 

g) art. 36 alin. (2) lit. a),  alin.3,  lit.b, art. 73, cât și art. 115 alin. (1) lit. 

b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,  

 

 

            În consecință, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițială sau cu 

amendamente. 

 
Primar, 

Alin-Adrian NICA 
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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M Ă R I A 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr.1429  din 22.02.2018 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale societatii 

 BM - DN Torontal S.R.L. 

 

Având  în vedere:  

a) Adresa societății BM - DN Torontal S.R.L. prin care propune organigrama și 

statul de funcții ale societății, înregistrată la Primăria comunei Dudeștii Noi cu nr. 

1424/2018; 

b) Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

c) Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

d) Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

e) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

f) Hotărârea Consiliului Local nr. 34/2014 privind aprobarea participări comunei 

Dudeştii Noi la înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, de interes 

local, denumită BM - DN Torontal S.R.L. 

g) art. 36 alin. (2) lit. a), art. 73, cât și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,  

În vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost înființată S.C. BM - DN 

Torontal S.R.L., cât și pentru extinderea obiectului de activitate prin realizarea de noi 

servicii și lucrări,    

În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia 

„Consiliul local aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, 

organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale 

instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de 

funcții ale regiilor autonome de interes local” propun aprobarea proiectului de 

hotărâre în forma inițială sau cu amendamente.  

 

 
 

Inspector principal, 
Ecaterina RÎPĂ 
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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. ______ din 28.02.2018 

 
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale societatii 

BM - DN Torontal S.R.L. 

 

Având  în vedere:  

a) Adresa societății  BM - DN Torontal S.R.L. prin care propune organigrama și 

statul de funcții ale societății, înregistrată la Primăria comunei Dudeștii Noi cu nr. 

1424/2018; 

b) Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

c) Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

d) Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

e) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

f) Hotărârea Consiliului Local nr. 34/2014 privind aprobarea participări comunei 

Dudeştii Noi la înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, de interes 

local, denumită BM - DN Torontal S.R.L. 

g) art. 36 alin. (2) lit. a), art. 73, cât și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,  

luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr.1430/2018, calitate acordată de prevederile  art. 45 alin. 

(6), teza a II-a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, calitate delegată de către primarul comunei 

Dudeștii Noi către administratorul public prin Dispoziția nr. 205/2014, 

b)raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,  

înregistrat sub nr. 1429/ 2018; 

c) raportul comisiilor de specialitate ECOF, JUREX,  ale Consiliului local, 

         d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de 

hotărâre în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând 

măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri 

ale consiliu local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, 

 



5 

 

analizând prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (2), lit. a și art. 115  alin. 

(1) și (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,  

 

       

Consiliul Local al comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre 

 

Art. 1. Se aproba organigrama și a statului de funcții ale BM-DN TORONTAL 

SRL, conform anexei nr.1 și anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 
Art. 2.  Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, 

în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului 
comunei,  și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe 
pagina de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro.  

 
 
 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   …………………………….……………………… 

 

                Marius-Cosmin POROJAN  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F2/A2 
LL/LL 
EX.4 
 

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTII NOI 

…………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

http://www.primariadudestiinoi.ro/
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Organigrama 

  
Anexa 1 

       S.C. BM-DN TORONTAL S.R.L. 

             

          

  

 

          

  

 

 
S.C. BM-DN TORONTAL S.R.L. 

 

  

 

  

  

 

    
  

     

  

 

 

1 ADMINISTRATOR 

 

     
  

  
  

   

     

2 SECTIA 
ADMINISTRATIV 

  3 SECTIA  
INTRETINERE   

     

  

  

             

             

             

 

INTOCMIT:  

          

 

ADMINISTRATOR 

          

 

AXINTE SORIN 
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 STATUL DE FUNCTII      

         
ANEXA 2 

              BM-DN Torontal SRL 

2018 

        

NR  
CRT 

STRUCTURA DENUMIREA POSTULUI 
POST CONDUCERE/ 

EXECUTIE 
NORMA 

POSTULUI 
NIVEL STUDII 

NUMAR  
POSTURI 

POST 
OCUPAT/ 
VACANT 

1 CONDUCERE ADMINISTRATOR CONDUCERE 1 SUPERIOARE 1 OCUPAT 

2 
SECTIA 

ADMINISTRATIV 
ASISTENT MANAGER EXECUTIE 1 MEDII 1 OCUPAT 

    CONTABIL EXECUTIE 1 SUPERIOARE 1 VACANT 

    SEF FORMATIE DE LUCRU CONDUCERE 1 MEDII 1 OCUPAT 

    LACATUS MECANIC EXECUTIE 1 MEDII 1 OCUPAT 

    
MASINIST DE MASINI SI 

UTILAJE 
EXECUTIE 1 GENERALE 1 OCUPAT 

    MUNCITORI CALIFICATI EXECUTIE 1 
GENERALE / 

MEDII 
3 VACANT 

    MUNCITORI NECALIFICATI EXECUTIE 1 PRIMARE  4 OCUPAT 

    MUNCITORI NECALIFICATI EXECUTIE 1 PRIMARE  2 VACANT 

3 SECTIA INTRETINERE SEF FORMATIE DE LUCRU CONDUCERE 1 MEDII 1 OCUPAT 

    FEMEIE DE SERVICIU EXECUTIE 1 PRIMARE  2 OCUPAT 

    INGRIJITORI SPATII VERZI EXECUTIE 1 PRIMARE  2 OCUPAT 

    SEF AGENT PAZA CONDUCERE 1 MEDII 1 OCUPAT 

    AGENT PAZA EXECUTIE 1 GENERALE 2 OCUPAT 

        

 

INTOCMIT:  

     

 

ADMINISTRATOR 

     

 

AXINTE SORIN 

     

         

 


