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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de 

administraţie al societății Municipal Construct S.A.  

pentru perioada 2021-2025 

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședința ordinară a lunii 

iulie 2021, având în vedere: 

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 23812/22.07.2021, 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; 

▪ Planul de Administrare al Consiliului de administraţie al societății 

Municipal Construct S.A. pentru perioada 2021-2025; 

▪ Prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

▪  Prevederile art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪  Prevederile HCL nr. 200/30.06.2021 privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte; 

▪ 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. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 

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

adoptă următoarea   

 

 



 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă Planul de Administrare al Consiliului de administraţie al 

societății Municipal Construct S.A. pentru perioada 2021-2025, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Consiliul de 

Administraţie al societăţii şi pentru comunicare, Secretarul General al 

Municipiului Târgovişte. 

 

 

 

                                                 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 

  23 iulie 2021 

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  

                              

 

 

 



                                                                                              
                                                                                              SE APROBA                                                                            
                                                                                                  PRIMAR, 

                                                                                               jr. Cristian Daniel  STAN 
 
 
 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 

PRIVIND  INAINTAREA  SPRE  APROBARE  A 
 

PLANULUI  DE  ADMINISTRARE  AL  MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TARGOVISTE 
 

             
 
 
 
               
           MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TARGOVISTE  este o societate comerciala pe actiuni, 
avand doi actionari: Consiliul Local al Municipiului Targoviste (431.221 actiuni) si UAT 
Dragomiresti( 10 actiuni).   
 
               Societatea     este   infiintata   în    baza  Legii.  nr.  31 /  1990   dar  este   guvernata  
și  funcționează   în  baza  O.U.G.  nr. 109/2011- privind  guvernanta  corporativa a  
intreprinderilor  publice . Drept  urmare  în  baza  articolului  29  al  ordonantei  mentionate,  la 
data de 30.06.2021,  a  fost  desemnat de  către Consiliul  Local  al  Municipiului  Targoviste, în  
conformitate  cu  HCL  nr. 200/30.06.2021,  Consiliul  de  Administratie  al  societății,  format  
din  5  membrii,  după  cum  urmeaza: 
 

1. IVANOVICI TRAIAN DANIEL  
2. MIHAI VALENTIN  
3. SANDU DANUT 
4. IONITA STEFAN  
5. PONORICA ION 

  
                  Avand in vedere art. 30 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/ 2011  : 

 În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Administraţie sau 
supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de 
administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari. (2) 
Componenta de administrare prevăzută la alin. (1) se completează cu componenta managerială 
elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1). 
 
          Planul de administrare elaborat pentru perioada 2021- 2025 are la baza viziunea 
manageriala a membrilor Consiliului de Administratie asupra perspectivelor de evolutie ale 
MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TARGOVISTE .   

                     
           Prin  planul  de    Administrare    au  fost  desemnate  obiectivele  de  urmărit  și  
s-a  analizat  și a fost  luat  drept  baza ,  situația  financiara  a  societății  la  data  de  



31.12.2020.  În  același  timp membrii   C.A.  iși  asuma  sa  respecte  și  sa  
îndeplinească Indicatorii  economici  ai  societății , estimati  și  aflati ca și anexa  la  
BVC-ul  societății , intocmit  pentru  anul  2021,  urmând  ca  aceștia  sa  fie  analizati  și  
actualizati  anual,  după  intocmirea  situatiilor  financiare anuale. 
 
 
             Autoritatea  publica   tutelara   are competenta de a evalua periodic activitatea 
Consiliului de Administratie pentru a se asigura ca sunt respectate principiile de eficienta 
economica și profitabilitate in functionarea societatii, avand in vedere urmatoarele aspecte 
mentionate prin OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice: 
 

-lichiditatea, solvabilitatea si functionalitatea societatilor de stat au o influenta 
determinanta asupra stabilitatii ansamblului economiei; 
 

-eficienta unui operator economic depinde, in mod determinant, de performanta 
managementului acestuia, de corecta implementare in functionarea societatii a mecanismelor 
de buna guvernare; 
 

-pentru eficientizarea activitatii societatilor de stat este necesara dezvoltarea de noi 
mecanisme de guvernanta corporativa; 
 

-nevoia de instituire a parghiilor de garantare a obiectivitatii si transparentei, de 
asigurare a profesionalismului si a responsabilitatii deciziei manageriale. 
 
                    Prin   urmare  obiectivele strategice ale MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. 
TARGOVISTE    in lumina politicilor locale in domeniu  sunt: 
 

- cresterea eficientei prin reducerea pierderilor; 

- anticiparea cerintelor clientilor si, implicit, imbunatatirea imaginii organizatiei; 

- imbunatatirea calitatii serviciilor; 

- cresterea eficientei interne printr-o mai buna organizare a muncii; 

- imbunatatirea planificarii si tinerii sub control a proceselor si, implicit, cresterea 
productivitatii si reducerea costurilor. 

                                                                                   
                  Urmare  celor  prezentate    se  supune spre analiza  și  aprobare  Planul de  
Administrare  al  Consiliului  de  Administratie  al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. 
TARGOVISTE   pentru anii  2021-2025 
                                                                                  
                                                                                    
 
            MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. 
 
 

                     DIRECTOR GENERAL,     
                       Ec. STANCIU MIHAIL       
 
 SEF SERV. FINANCIAR CONTABILITATE, 
                          Ec. MIHAI ELENA         


