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Proiect

HOTĂRÂREA nr.
Din data de

privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale Serviciului de Trasnsport Public
Local al Municipiului Fagaras

Consiliul Local al Municipiului Fagaras,
Având in vedere Hcl nr.261/2017 privind înfiinţarea Serviciului de Trasnsport Public 

Local in Municipiul Fagaras, precum si expunerea de motive nr.42071/1/2019 privind 
aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale Serviciului de Trasnsport Public Local al 
Municipiului Fagaras,

In conformitate cu prevederile art. 2 alin (3), art. 13 alin (1),art 99 alin (2),(3) si (5), art 
107 si ale art 112 din Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicata si 
actualizata, ale art XVI din Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea 
transparentei in exercitarea demnităţilor publice, ale art.36 alin.(3) lit. b din Legea 215/2001 
privind administraţia publica locala si ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata,

în temeiul art.45, alin.(1) si art. 115 alin (1) lit.”b”, din Legea Administraţiei Publice 
Locale nr.215/2001 republicata si actualizata,

Art.1 - Se aproba organigrama si a statului de funcţii ale Serviciului de Trasnsport 
Public Local al Municipiului Fagaras, potrivit anexelor nr.1 si 2 care fac parte integranta din 
prezenta hotarare.

Art.2 - Cu data intrării in vigoare a prezentei hotarari, HCL nr.261/2017 privind 
înfiinţarea Serviciului de Trasnsport Public Local in Municipiul Fagaras se va completa in mod 
corespunzător.

Art.3 - Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotarari se încredinţează Primarului 
Municipiului Fagaras.

HOTĂRĂŞTE:

Iniţiator
Primar

Vizat de legalitate 
Secretar

Laura Elena GiuncasGheorghe Sucaciu

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro
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Arhitect sef,
Compartiment: acorduri, autorizaţii, liberă iniţiativă, 
comercial, activitate de transport în comun şi taxi

Nr. 42.071 din 15.04.2019

VIZAT PRIMAR
ing. GHEORGHE SUCACIU

REFERAT

privind, aprobarea organigramei, a statului de functii si a numărului 
de personal al Serviciului de Transport Public Local al Municipiului Fagaras

In momentul de fata transportul public local de persoane in Municipiul Fagaras este efectuat de 
firma S.C. AXI TOURS IZI S.R.L. in baza contractului de concesiune nr. 20670 din 27.08.2014

Urmare a problemelor aparute in efectuarea transportului public local de persoane, adica neplata 
redeventei din trimestru al II lea 2016, efectuarea transportului cu un microbuz nu cu un autobuz cum era 
prevăzut in contract si nenumăratele zile când autobuzul era defect si transportul nu se mai efectua.

In urma acestor motive conducerea Primăriei a luat decizia de a inchiria sau a achiziţiona in sistem 
leasing doua mijloace de transport persoane pentru a efectua transportul public local de persoane in 
Municipiul Fagaras in gestiune directa in baza HCL nr. 261/2017 privind infiintarea serviciului de 
transport public local in Municipiul Fagaras, pe doua trasee nu pe unul singur cum se desfasoara in 
momentul de fata.

In acest sens va rog sa aprobaţi organigrama, statul de functii si numărul de personal pentru 
„ Serviciul de Transport Public Local al Municipiului Fagaras”, pentru ca incepand cu data de 01.06.2019 
transportul calatorilor sa se faca de către acest serviciu.

Nr.crt. Funcţia Nume si prenume Data —'------------------
\Semnatura

1. Verificat, Arhitect sef Boer Liliana 15.04.2019
2. întocmit, Consilier tehnic Filip Andrei 15.04.2019
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Nr. 42.071/1 din 15.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

privind, aprobarea organigramei, a statului de funcţii si a numărului 
de personal al Serviciului de Transport Public Local al Municipiului Fagaras

In momentul de fata transportul public local de persoane in Municipiul Fagaras este efectuat de 
firma S.C. AXI TOURS IZI S.R.L. in baza contractului de concesiune nr. 20670 din 27.08.2014

Urmare a problemelor aparute in efectuarea transportului public local de persoane, adica neplata 
redeventei din trimestru al II lea 2016, efectuarea transportului cu un microbuz nu cu un autobuz cum era 
prevăzut in contract si nenumăratele zile când autobuzul era defect si transportul nu se mai efectua.

In urma acestor motive conducerea Primăriei a luat decizia de a inchiria sau a achiziţiona in sistem 
leasing doua mijloace de transport persoane pentru a efectua transportul public local de persoane in 
Municipiul Fagaras in gestiune directa in baza HCL nr. 261/2017 privind infiintarea serviciului de 
transport public local in Municipiul Fagaras, pe doua trasee nu pe unul singur cum se desfasoara in 
momentul de fata.

In acest sens va rog sa aprobaţi organigrama, statul de funcţii si numărul de personal pentru 
„ Serviciul de Transport Public Local al Municipiului Fagaras”, pentru ca incepand cu data de 01.06.2019 
transportul calatorilor sa se faca de către acest serviciu.

PRIMAR
ing. GHEORGHE SUCACIU



Organigrama Serviciului de transport public local - Făgăraş



JUDEŢUL BRAŞOV
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS

STAT DE FUNCŢII
SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

Anexa 2 la HCL nr.
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SERVICUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL
1 vacant sef serviciu I S S

Departament transport
1 vacant şofer
2 vacant şofer
3 vacant şofer
4 vacant şofer
5 vacant şofer
6 vacant şofer
7 vacant şofer
8 vacant şofer
9 vacant şofer
10 vacant şofer
11 vacant şofer
12 vacant şofer
13 vacant şofer
14 vacant şofer
15 vacant şofer
16 vacant şofer
17 vacant controlor bilete
18 vacant controlor bilete
19 vacant controlor bilete
20 vacant controlor bilete
21 vacant controlor bilete
22 vacant controlor bilete
23 vacant controlor bilete
24 vacant controlor bilete
25 vacant dispecer
26 vacant dispecer



JUDEŢUL BRAŞOV
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS

STAT DE FUNCŢII
SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

Anexa 2 la HCL nr.

Departament service
1 vacant consilier I S s
2 vacant referent III S M
3 vacant mecanic
4 vacant mecanic
5 vacant mecanic
6 vacant electrician
7 vacant electrician

Departament economic
1 vacant consilier I s s
2 vacant casier
3 vacant casier

Departament resurse umane
1 vacant consilier I s s

Departament igienizare
1 vacant îngrijitor
2 vacant îngrijitor
3 vacant îngrijitor

Total funcţii publice, din care: 4
funcţii publice de conducere 1
funcţii publice de execuţie 3

Total funcţii contractuale, din care: 37
Funcţii contr de conducere 0
Funcţii contractuale de execuţie: 37

Total funcţii in instituţie 41



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 4
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI

ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 

ŞI DE AGREMENT

AVIZ NR. /18.04.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.4 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea Organigramei si a statului de funcţii ale Serviciului de Transport Public Local al 
Municipiului Fagaras

Amendamente propuse:

PREŞEDII 
Alexandri

SECRETAR,
Biza Radu

f ]  l'h

Codi



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 1
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE STUDII, PROGNOZE

ECONOMICO-SOCIALE, BUGET 
FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI

AVIZ NR. „ r  /18.04.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr. 1 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea Organigramei si a statului de funcţii ale Serviciului de Transport Public Local al 
Municipiului Fagaras

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Negrilă Ion

SECRETAR, 
Şuteu Marileifa

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 5
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA

PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

AVIZ NR. 5 "  / 18.04.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea Organigramei si a statului de funcţii ale Serviciului de Transport Public Local al 
Municipiului Fagaras

Amendamente propuse:
A-'Ţ— /  A

PREŞEDINTE, 
Bogdan ton

SECRETAR, 
Malene Petru

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 3
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU SERVICII

PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. £? /18.04.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.3 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea Organigramei si a statului de funcţii ale Serviciului de Transport Public Local al 
Municipiului Fagaras

Amendamente propuse:

a  V

PREŞEDINTE, 
Popa Ovidiu Nicolae

SECRETAR, 
Cârlan Anca

Cod: F-18


