
        AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                                     SECRETARUL GENERAL AL  

                                              MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                          jr. Silvia-Elena STANCA   

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște 

 în Adunarea Generală a Asociaților  

societății MUNICIPAL SECURITY S.R.L.  

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a 

lunii februarie 2021, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4586/05.02.2021 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. 4587/05.02.2021, 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 Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare ; 

▪ Prevederile H.C.L. nr. 222/04.10.2010 privind înfiinţarea S.C. MUNICIPAL 

SECURITY S.R.L. având ca acționar unic Consiliul Local Municipal 

Târgoviște; 

▪ Prevederile H.C.L. nr. 116/30.03.2018 privind modificarea Actului 

Constitutiv al societății MUNICIPAL SECURITY S.R.L.; 

▪ Adresa dlui. Andrei Gheorghe reprezentant al Municipiului Târgoviște în 

Adunarea Generală a Asociaților la Societatea MUNICIPAL SECURITY 

S.R.L. înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 3981/02.02.2020; 

▪ Prevederile art. 11 pct. 4, capitolul VII din contractul de mandat încheiat între 

municipiul Târgovişte şi dl. Andrei Gheorghe, aprobat prin HCL nr. 

175/30.05.2018; 

▪ Prevederile art. 11 din Actul Constitutiv al societății MUNICIPAL 

SECURITY S.R.L.; 

▪ Procesul verbal încheiat în urma efectuării procedurii de vot pentru 

desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a 

Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.; 

▪ 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 Asociaților la Societatea MUNICIPAL SECURITY 

S.R.L. 

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte să semneze 

contractul de mandat dintre Municipiul Târgovişte şi _________, conform 

anexei. 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, 

__________, societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L. 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 

 Termen limită 

depunere  

raport de specialitate 

  19 februarie 2021 

Direcția Administrație Publică Locală          X  

Birou Contencios-Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 
 

 

Comisia nr. 2 
 

 

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4 
 

 

Comisia nr. 5 X  

  

 



                                                                APROBAT, 

                                                   PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE, 

                                                                       jr. Daniel-Cristian STAN 

 

 

 

                                  REFERAT DE APROBARE 

             privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în 

Adunarea Generală a Asociaților societății MUNICIPAL SECURITY S.R.L. 

 

    Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 

3981/02.02.2021, domnul Andrei Gheorghe, în calitate de reprezentant al 

Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la MUNICIPAL 

SECURITY S.R.L., astfel cum a fost desemnat prin H.C.L. nr. 175/30.05.2018, 

informează Municipiul Târgoviște cu privire la renunțarea la contractul de 

mandat încheiat între acesta și Municipiul Târgoviște. 

  Examinând conținutul contractului de mandat încheiat între Municipiul 

Târgoviște, în calitate de mandant, și dl. Andrei Gheorghe, în calitate de 

mandatar, se constată că, potrivit art. 11 din contract, una din modalitățile prin 

care acesta încetează este „renunțarea mandatarului”. 

                 Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile legale pentru desemnarea 

unui nou reprezentant al Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a 

Asociaților la MUNICIPAL SECURITY S.R.L., urmează ca proiectul de 

hotărâre să fie supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Târgoviște. 

  

Director Executiv 

Direcţia Administraţie Publică Locală 

jr. Raluca Drogoreanu 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 



                                                                             APROBAT, 

                                                   PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE, 

                                                                       jr. Daniel-Cristian STAN 

 

 

 

                                RAPORT DE SPECIALITATE 

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în 

Adunarea Generală a Asociaților societății  

MUNICIPAL SECURITY S.R.L. 

 

 

          MUNICIPAL SECURITY S.R.L. este o societate înființată prin 

Hotărârea nr. 222/04.10.2010 adoptată de Consiliul Local al Municipiului 

Târgoviște, iar prin Hotărârea nr. 116/30.03.2018 a Consiliului Local 

Municipal Târgoviște, societatea ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște a devenit 

asociat în cadrul societății MUNICIPAL SECURITY S.R.L., capitalul social 

al societății fiind deținut de Municipiul Târgoviște cu un număr de 50.000 de 

părți sociale și ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște cu un număr de 10 părți sociale. 

          Potrivit dispozitiilor art. 129 alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, Consiliul Local al Municipiului Târgoviște 

exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și 

obligațiile corespunzatoare participațiilor deținute la societăți sau regii 

autonome. 

        Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 

3981/02.02.2021, domnul Andrei Gheorghe, în calitate de reprezentant al 

Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la MUNICIPAL 

SECURITY S.R.L., astfel cum a fost desemnat prin H.C.L. nr. 175/30.05.2018, 

informează Municipiul Târgoviște cu privire la renunțarea la contractul de 

mandat încheiat între acesta și Municipiul Târgoviște .        

   Examinând conținutul contractului de mandat încheiat între Municipiul 

Târgoviște, în calitate de mandant, și dl. Andrei Gheorghe, în calitate de 

mandatar, se constată că, potrivit art. 11 din contract, una din modalitățile prin 

care acesta încetează este „renunțarea mandatarului”. 



        În acest context este necesară desemnarea unui reprezentant al 

Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților societății 

MUNICIPAL SECURITY S.R.L., urmând ca, odată cu numirea acestuia, să fie 

aprobat și contractul de mandat ce va fi încheiat între Municipiul Târgoviște și 

noul reprezentant. 

         Ca urmare, constatând că sunt îndeplinite condițiile legale pentru 

desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a 

Asociaților la MUNICIPAL SECURITY S.R.L., urmează ca proiectul de 

hotărâre să fie supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Târgoviște. 

 

 

 

               Director Executiv     Biroul Contencios-Juridic, 

Direcţia Administraţie Publică Locală 

             jr. Raluca Drogoreanu         jr. Elena Epurescu 

           

 

 

 

 
 


