AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Silvia-Elena Stanca
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște
în Adunarea Generală a Acţionarilor
Societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.
Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii
noiembrie 2020, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 40206/20.11.2020, 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. 40207/20.11.2020, 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;
▪ Ordinul Prefectului Județului Dâmbovița, nr. 681/05.11.2020, privind constatarea
îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al municipiului
Târgoviște, județul Dâmbovița;
▪ Prevederile H.C.L. nr. 29/31.01.2011 privind înfiinţarea S.C. MUNICIPAL
CONSTRUCT S.A;
▪ Prevederile art. 2, pct. 3 lit. b), art. 3, pct. 2, lit. a) din OUG nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările
ulterioare;
▪ Prevederile art. 5, capitolul IV şi art. 11 pct. 1 din contractul de mandat încheiat
între municipiul Târgovişte şi dl. Sandu Mihai – Silviu, aprobat prin HCL nr.
254/27.09.2016;
▪ Prevederile art. 13 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societății MUNICIPAL
CONSTRUCT S.A.;
▪ Adresa dlui. Sandu Mihai Silviu reprezentant al Municipiului Târgoviște în
Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.
înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 35784/13.10.2020 și adresa
Consiliului de Administrație al societății înregistrată la Primăria Municipiului
Târgoviște cu nr. 38272/03.11.2020;
▪ Prevederile art. 93 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a
Consiliului Local Municipal Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 152/30.06.2020;
▪ Propunerile înregistrate la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. _____ din data
de _;

▪ Procesul verbal încheiat în urma efectuării procedurii de vot pentru desemnarea
reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la
Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A;
▪ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;
▪ Prevederile art. 129 alin. 2 lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat
prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. i) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art.
196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu
modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se desemnează _____________, identificat cu C.I. seria ___ nr. _____, CNP
_______, în calitate de reprezentant al Municipiului Târgovişte în Adunarea
Generală a Acţionarilor la Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.
Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte să semneze contractul
de mandat dintre Municipiul Târgovişte şi ___________, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul,
____________, Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. şi pentru comunicare
Secretarul General al Municipiului Târgoviște.
INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan

Red. D.I.
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis
prezentul proiect
Birou Contencios Juridic
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis
prezentul proiect
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Termen limită depunere
raport de specialitate
20 noiembrie 2020
X

X
X
X
X
X

ROMÂNIA
JUDETUL DÂMBOVITA
MUNICIPIULTÂRGOVISTE

APROBAT,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE,
jr. Daniel-Cristian STAN

REFERAT DE APROBARE
privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în
Adunarea Generala a Acționarilor societatii MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Prin adresa inregistrata sub nr. 35784/13.10.2020, domnul Sandu Mihai Silviu, in calitate de
reprezentant al Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor la Municipal Construct SA,
astfel cum a fost desemnat prin H.C.L. nr. 254/27.09.2016, informeaza actionarul majoritar cu privire la
incetarea, la data constituirii noului consiliu local al municipiului Targoviste, a contractului de mandat
incheiat intre acesta si Municipiul Targoviste.
In acelasi sens, prin adresa inregistrata sub nr. 38272/03.11.2020, Consiliul de Administratie al
Municipal Construct SA aduce la cunostinta Municipiului Targoviste, in scopul adoptarii masurilor
necesare, incetarea mandatului reprezentantului unitatii administrativ-teritoriale in Adunarea Generala a
Actionarilor.
Examinand continutul contractului de mandat incheiat intre Municipiul Targoviste, in calitate de
mandant, si dl. Sandu Mihai Silviu, in calitate de mandatar, se constata ca, potrivit art. 5 din contract,
acesta „isi produce efectele de la data adoptarii H.C.L. nr. 254/27.09.2016 si pana la constituirea noului
Consiliu Local Municipal Targoviste”.
Avand in vedere ca, prin Ordinul nr. 681/05.11.2020 emis de Prefectul Judetului Dambovita, s-a
constatat ca, la data de 02.11.2020, au fost indeplinite conditiile legale de constituire a Consiliului Local
al municipiului Targoviste, la aceeasi data mandatul de reprezentant al domnului Sandu Mihai Silviu a
incetat prin ajungerea la termen, astfel ca, vazand si prevederile art. 11 pct.1 din contract, potrivit carora
„mandatul se stinge prin expirarea termenului”, urmeaza a se lua act de incetarea mandatului domnului
Sandu Mihai Silviu de reprezentant al Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor
societatii Municipal Construct SA.
Având în vedere ca sunt indeplinite conditiile legale pentru desemnarea reprezentantului
Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor la Municipal Construct SA, urmeaza ca
proiectul de hotarare sa fie supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Targoviste.

Biroul Contencios-Juridic,
Jr. Rujoiu Daniela

ROMÂNIA
JUDETUL DÂMBOVITA
MUNICIPIULTÂRGOVISTE

APROBAT,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE,
jr. Daniel-Cristian STAN

RAPORT DE SPECIALITATE
privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în
Adunarea Generala a Acționarilor societatii MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Municipal Construct S.A. este o societate infiintata Hotărârea nr. 29/31.01.2011 adoptata de
Consiliul Local al municipiului Targoviste, capitalul social al societatii fiind detinut de Municipiul
Targoviste, actionar majoritar, si comuna Dragomiresti; societatea face parte din categoria intreprinderilor
publice, astfel cum acestea sunt definite de prevederile art. 2 pct.2 lit.b din O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, respectiv „societati la care statul sau o unitate
administrativ-teritoriala este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul.”
Potrivit dispozitiilor art. 129 alin.3 lit.d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Municipiului Targoviste exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate
drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati sau regii autonome, avand
totodata, potrivit dispozitiilor art.2 pct.3 lit.b din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor publice, si calitatea de autoritate publica tutelara a societatii Municipal Construct SA.
Prin adresa inregistrata sub nr. 35784/13.10.2020, domnul Sandu Mihai Silviu, in calitate de
reprezentant al Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor la Municipal Construct SA,
astfel cum a fost desemnat prin H.C.L. nr. 254/27.09.2016, informeaza actionarul majoritar cu privire la
incetarea, la data constituirii noului consiliu local al municipiului Targoviste, a contractului de mandat
incheiat intre acesta si Municipiul Targoviste.
In acelasi sens, prin adresa inregistrata sub nr. 38272/03.11.2020, Consiliul de Administratie al
Municipal Construct SA aduce la cunostinta Municipiului Targoviste, in scopul adoptarii masurilor
necesare, incetarea mandatului reprezentantului unitatii administrativ-teritoriale in Adunarea Generala a
Actionarilor.
Examinand continutul contractului de mandat incheiat intre Municipiul Targoviste, in calitate de
mandant, si dl. Sandu Mihai Silviu, in calitate de mandatar, se constata ca, potrivit art. 5 din contract,
acesta „isi produce efectele de la data adoptarii H.C.L. nr. 254/27.09.2016 si pana la constituirea noului
Consiliu Local Municipal Targoviste”.
Avand in vedere ca, prin Ordinul nr. 681/05.11.2020 emis de Prefectul Judetului Dambovita, s-a
constatat ca, la data de 02.11.2020, au fost indeplinite conditiile legale de constituire a Consiliului Local
al municipiului Targoviste, la aceeasi data mandatul de reprezentant al domnului Sandu Mihai Silviu a
incetat prin ajungerea la termen, astfel ca, vazand si prevederile art. 11 pct.1 din contract, potrivit carora
„mandatul se stinge prin expirarea termenului”, urmeaza a se lua act

de incetarea mandatului domnului Sandu Mihai Silviu de reprezentant al Municipiului Targoviste in
Adunarea Generala a Actionarilor societatii Municipal Construct SA.
In acest context, prin raportare la prevederile art. 3 pct.2 lit.a din O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, potrivit carora autoritatea publica tutelara are
competenta „sa numeasca reprezentantii statului sau, dupa caz, ai unitatii administrativ-teritoriale in
adunarea generala a actionarilor sau asociatilor si sa aprobe mandatul acestora”, retinandu-se si
prevederile art. 13 alin.4 din Actul constitutiv al Municipal Construct SA, conform carora „Reprezentantii
in Adunarea Generala a Actionarilor, in numar de 2, sunt numiti si sunt revocati prin Hotarari ale
Consiliului Local Municipal Targoviste, respectiv Consiliul Local al Comunei Dragomiresti”, este
necesara desemnarea unui reprezentant al Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor
a societatii Municipal Construct SA, urmand ca, odata cu numirea acestuia, sa fie aprobat si contractul de
mandat ce va fi incheiat intre Municipiul Targoviste si noul reprezentant.
Ca urmare, constatand ca sunt indeplinite conditiile legale pentru desemnarea reprezentantului
Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor la Municipal Construct SA , urmeaza ca
proiectul de hotarare sa fie supus dezbaterii Consiliului Local al municipiului Targoviste.

Biroul Contencios-Juridic,
Jr. Rujoiu Daniela

