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      PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind majorarea capitalului social 

al societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. 

 

 

 Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară a lunii 

aprilie 2022, având în vedere: 

 Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 13778/21.04.2022, 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 art. 113 lit f) și art. 210 alin. (1) din Legea societăților nr. 

31/1990, republicată, cu modificările ulterioare; 

 Prevederile art. 9 alin. (2),  alin. (5) lit. a) și art. 15 alin. (1) lit. d) din Actul 

Constitutiv al societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A;  

 Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

 Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ 

Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020; 

  În temeiul art. 139 alin. (3) lit. h) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și 

art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, 

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă majorarea capitalului social al societății MUNICIPAL 

CONSTRUCT S.A. Târgovişte cu suma de 2.000.000 lei, reprezentând 

200.000 de acțiuni la valoarea nominală de 10 lei/acțiune, în portofoliul 

acționarului Consiliul Local Municipal Targoviște, astfel:  

 tranșa I, în sumă de 1.000.000 lei, până la finele semestrului 1 al anului 

2022; 

 tranșa a II-a, în sumă de 1.000.000 lei, până la finele semestrului 2 al anului 

2022.  

 

 



Art. 2 Se mandatează reprezentantul Municipiului Târgovişte în Adunarea 

Generală a Acționarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dna. 

Alina-Loredana Eftene să convoace Adunarea Generală Extraordinară a 

Acționarilor pentru a duce la îndeplinire prezenta hotărâre precum si de a 

efectua formalitățile în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă 

Tribunalul Dâmbovița. 

Art. 3 După subscrierea și vărsarea capitalului social, Actul Constitutiv al 

societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. se va modifica în mod 

corespunzător. 

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obligă reprezentantul 

Municipiului Târgovişte în AGA la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT 

S.A., dna. Alina-Loredana Eftene, Direcţia Economică 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 

   

Direcția Economică  X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost 

transmis prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1  X  

Comisia nr. 2   

Comisia nr. 3                                    X  

Comisia nr. 4    

Comisia nr. 5 X  

 

 

 

 

 



                                                                                           SE APROBA PRIMAR, 

                                                                                          Jr. CRISTIAN DANIEL STAN 
 

 

REFERAT 

 privind aprobarea majorarii capitalului social al MUNICIPAL CONSTRUCT  SA  

 

  MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TARGOVISTE a  fost constituita in baza HCL nr. 

29/31.01.2011, avand ca actionar majoritar Municipiul Targoviste, prin Consiliul Local al 

municipiului Targoviste. 

  Desfasurare activitatii societatii este reglementata de Legea nr.31/1990 a 

societatilor,republicata si actualizata si  OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a 

intreprinderilor publice, actualizata. 

  Conform prevederilor art. 113, lit f din Legea 31/1990 privind societatile, republicata 

si actualizata, „Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori de cate ori este necesar a 

se lua o hotarare pentru (...)  majorarea capitalului social; (...)”. 

  Aceleasi prevederi se regasesc si in Actul constitutiv al societatii. 

  Totodata , art. 210, alin. 1 din Legea 31/1990 a societatilor, precum si art. 9, din Actul 

constitutiv al societatii „ Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin 

majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in 

natura.” 

  Avand in vedere cele de mai sus,  va supunem spre analiza in vederea aprobarii  

majorarii capitalului social al Municipal Construct S.A. cu suma de 2.000.000 lei.  

  Scopul acestei majorari este consolidarea situatiei financiare a societatii si atragerea 

de noi resurse necesare continuarii activitatii. 

  Majorarea capitalului social se va efectua cu aducere de aport in numerar . 

  Perioada de subscriere este mai - iulie 2022.  

  In urma subscrierii capitalul social al Municipal Construct S.A. va fi de 6.312.310 lei, 

constituit din aport in natura de 609.160 lei si aport in numerar de 5.703.150 lei. 

MUNICIPIUL TARGOVISTE,                             MUNICIPAL CONSTRUCT SA, 

                Viceprimar,                                                                          Director general, 

       Jr. RADULESCU CATALIN                                      Ec. STANCIU MIHAIL 

 

 

 

       Director executiv ,                                                                     Sef Comp. Fin. Contab.,   

Ec. MARIN SILVIANA ECATERINA                                                  Ec. MIHAI ELENA                                                                                                                      


