AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Silvia-Elena Stanca

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a
Regulamentului de Organizare și Funcționare
ale Direcției Grădina Zoologică Târgoviște

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii
decembrie 2020, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 43391/17.12.2020, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43392/17.12.2020, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Prevederile H.C.L. nr. 138/26.04.2020 privind salarizarea personalului din
cadrul Direcției Complex Turistic de Natație, Direcției Grădina Zoologică,
Clubului Sportiv Municipal Târgoviște și Teatrului Municipal Tony Bulandra
Târgoviște, respectiv modificarea și completarea Anexei I la H.C.L. nr.
261/28.07.2017;
▪ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal
Târgovişte;
▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din Codul Administrativ
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art.
196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019,
cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcții și a
Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Grădina Zoologică,
conform anexelor 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează
aplicabilitatea.
Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul
Municipiului Târgovişte, Direcția Grădina Zoologică, Direcția Economică şi
pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan

Red. M.L.U
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis
prezentul proiect
Direcția Grădina Zoologică
Biroul Contencios Juridic
Direcția Economică
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis
prezentul proiect
Comisia nr. 1
Comisia nr. 2
Comisia nr. 3
Comisia nr. 4
Comisia nr. 5

Termen limită
depunere
raport de specialitate
18 decembrie 2020
X
X
X

X
X
X
X
X
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APROBAT,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel Cristian Stan
REFERAT DE APROBARE
cu privire la oportunitatea modificării organigramei, statului de funcții și a
Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Grădina Zoologică
Prin O.U.G. nr. 57/2019 a fost adoptat Codul Administrativ,
reglementându-se astfel cadrul general pentru organizarea și funcționarea
autorităților și instituțiilor administrației publice, statutul personalului din cadrul
acestora, răspunderea administrativă, serviciile publice, precum și unele reguli
specifice privind proprietatea publică și privată a statului și a unităților
administrativ-teritoriale.
Activitatea desfașurată în cadrul Direcției Grădina Zoologică care are ca
obiectiv protejarea faunei sălbatice, conservarea biodiversității, îmbunătățirea
condițiilor de îngrijire și bunăstare a animalelor deținute în colecție.
Astfel în vederea eficientizării activității desfășurate pentru îmbunătățirea
condițiilor de îngrijire și bunăstare a animalelor aflate in colecția direcției, se
impune o reorganizare a activității în sensul fluidizării proceselor de întreținere.
Prin urmare propunem reorganizarea activității în cadrul Direcției Grădina
Zoologică prin înființarea unui serviciu, denumit – Serviciul îngrijire animale în
captivitate și a unui compartiment, care va prelua activitatea formației de
muncitori, denumit Compartiment mecanică - întreținere.
Serviciul îngrijire animale în captivitate va avea în componența sa
următoarele posturi:
- un post de șef serviciu
- două posturi de referent – cu atribuții în îngrijirea animalelor
- cincisprezece posturi îngrijitori animale.
Compartimentul mecanică - întreținere va avea următoarele posturi:
- un post de șef formație muncitori
- doua posturi mecanici
- un post sudor
- un post tractorist
- un post bucătar
Față de cele prezentate mai sus, prin prezentul referat se propune
aprobarea oportunității inițierii unei Hotărâri de Consiliu Local cu privire la
modificarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare al Direcției Grădina Zoologică

Director,
Ing. Pârvescu Florina
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APROBAT,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVISTE,
jr. Daniel Cristian Stan

RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea organigramei, a statului de funcții si a regulamentului de
organizare si functionare a Direcției Grădina Zoologică

Activitatea desfașurată în cadrul Direcției Grădina Zoologică care are ca
obiectiv protejarea faunei sălbatice, conservarea biodiversității, îmbunătățirea
condițiilor de îngrijire și bunăstare a animalelor deținute în colecție.
În prezent Direcția Grădina Zoologică funcționează cu 33 posturi aprobate
prin HCL nr. 138/26.04.2018. În vederea eficientizării activității desfășurate pentru
îmbunătățirea condițiilor de îngrijire și bunăstare a animalelor aflate in colecția
direcției, se impune o reorganizare a activității în sensul fluidizării proceselor de
întreținere și, nu în ultimul rând, o îmbunătățire a calității acestora. Reorganizarea
direcției poate fi realizată la acest moment, cu încadrarea în numărul de posturi
aprobat, datorită vacantării unui post de referent (pensionare).
Prin urmare propunem reorganizarea activității în cadrul Direcției Grădina
Zoologică, care prin comasarea coordonării unor activități, astfel:
- Serviciul îngrijire animale în captivitate va funcționa cu 24 de posturi și
va avea în componența sa:
- un post de șef serviciu
- două posturi de referent, cu atribuții în îngrijirea animalelor
- cincisprezece posturi îngrijitori animale și
Compartimentul mecanică - întreținere , cu următoarele posturi:
- un post de șef formație muncitori
- doua posturi mecanici
- un post sudor
- un post tractorist
- un post bucătar.
Având în vedere cele exprimate mai sus, propunem spre analiză și aprobare
modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentlui de organizare și
funcționare a Direcției Grădina Zoologică.

Menționăm că reorganizarea se face cu încadrarea în numărul maxim de
posturi aprobate prin HCL 138/26.04.2018 și în cheltuielile bugetare aprobate.
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