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A vând în vedere: 

DECIZIA nr. 11 
din 08 mai 2020 

privind modificarea organigramei 
S.C. General Public Scnr S.A. 

- prevederile Planul de măsuri (plan d.: management) al directorului general si aprobat de 

Consiliul de Administratie; 

- pierderile înregistrate de soci~tate din activitatile conform situatiilor financiare la 

30.04.2020; 

- instituirea starii de urgenta ca urmare a pandemiei C'ovid-19; 

- prevederile art 12 din Actului Ccustinitiv al Societăţii conform căruia Consiliul de 

Administraţie aprobă. structura organizaţionale a Societăţii, regulamentele interne de organizare şi 

operare ale Societăţii. regulile profesionale şi liniile de conducere ale personalului Societăţii, ca şi 

procedLU·ile interne de control; 

- prevederile art. 142 alin. r din L.;::gcu socidăţilor comerciale nr. 31 /1990, republicată, u1 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.65-67 din Lege&. 53/2003 Codul muncii; 

- nota de fundamentare a cornpartirnentului Resurse Umane: 

În temeiul Legii nr. 3 l/ 1990, republicată, priv ind societăţile comerciale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Consiliul de Administraţie al S.C. Geue:·al Public Serv S.A. 

DECIDE: 

Art. 1. Se aprobă Planul de restructurare 3 cocictatii prin reducerea numarului angajatilor si de 

modificare a organigramc>i S.C. Gen;;rn.l Pui:-lii.: Serv S.A., ca masura urgenta de redresare a 

activitati si imbunatatirii rezult:meior financiar~ nit societatii precum si pentru reducerea efectelor 

negative ale pande1niei de Covid-19 . duf~a eun, mmf:3.z:a: 

► Eliminarea postului de Funetionar din compartimentu! intretinere Spatii Verzi. 

, Eliminarea posmluj de Adm.inistnttor z·:.,r,~ din r;ompartimentul Intretinere Spatii Verzi. 

►· Transformarea wrni post Je sofrr in,:--:.i.a post de muncitor necalificat. 
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Art. 2. Se aprobă propunerea de modifi~are a ştatului de foncţii al SC General Public Serv S.A. si 

înaintat spre aprobare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, prin grija Preşedintelui 

Consiliului de Administraţie al SC Genaal P-ubiic Scrv SA si a Directorului General al societatii. 

Art. 3. Aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei decizii este in sarcina Consiliului de 

Administratie si a Directorului General al SC General Public Serv SA, prin compartimentele de 

specialitate. 

PRESEDINTE I 
PALCU MARIN 

{ r~ ,, 
SECRETAR-~~-

NEA TU LAU IJ,-..M;,it:~ 

---
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