
     AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                                     SECRETARUL GENERAL AL  

                                               MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind mandatarea Primarului Municipiului Târgoviște pentru 

semnarea  

contractului de mandat dintre Societatea Servicii Publice Municipale 

Târgoviște S.R.L. şi dl. Ionuț Oprea 

 

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii 

decembrie 2021, având în vedere: 

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 47016/15.12.2021, 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. 117/30.03.2021 privind înfiinţarea Societății Servicii 

Publice Municipale  Târgoviște 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 împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Daniel-Cristian 

Stan, să semneze contractul de mandat, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, 

dintre Societatea Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L., având ca 

asociat unic Municipiul Târgovişte şi dl. Ionuț Oprea – administratorul 

(directorul) Societății Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L.  

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează 

aplicabilitatea. 

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

Municipiului Târgoviște, domnul Oprea Ionuț, societatea Servicii Publice 

Municipale Târgoviște S.R.L. şi pentru comunicare, Secretarul General al 

Municipiului Târgoviște. 

 

 

INIȚIATOR, 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

    jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

 

          Red. M.L.U 
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită 

depunere  

raport de specialitate 

   

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 TÂRGOVIȘTE, 

                                                                                 Jr. Daniel-Cristian  STAN  

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea  

Contractului de mandat al administratorului societății SERVICII PUBLICE 

MUNICIPALE TARGOVISTE SRL  

 

 

Avand in vedere: 

✓ Actul constitutiv al societatii Servicii Publice Municiaple Targoviste SRL,  

Anexa nr. 1 la HCL nr. 117 din 30 martie 2018, republicat in baza HCL nr. 152/07 

martie 2019; 

✓ Hotararea Consiliului Local Municipal Targoviste nr. 3 din data de 28.01.2021 

privind modificarea organigramei si a astatului de functii ale societatii ServiciiPublice 

Municipale Targoviste SRL; 

✓ Art. 129 alin. (3) lit. d din Codul Administrativ care stabilește între atribuțiile 

consiliului local exercitare în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile 

şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în 

condiţiile legii; 

 

In scopul sustinerii desfasurarii activitatii societatii, propunem spre aprobare 

contractul de mandat al administratorului societatii Servicii Publice Municipale 

Targoviste SRL. 



SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. este persoană 

juridică română, înfiinţată prin HCL TÂRGOVIȘTE  nr. 117/30.03.2018 si 

functioneaza în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 

republicată, Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 cu modificările 

ulterioare, Legii  nr.92/2007 a serviciilor de transport local, cu modificările și 

completătrile  ulterioare, fiind o societate cu răspundere limitată.  

Autoritatea publica tutelara este Consiliul Local al Municipiului Targoviste 

pentru actionarul unic – Municipiul Targoviste si are competentele stabilite prin 

legislatia in vigoare, iar societatea este condusă şi coordonată în baza Hotararilor 

Asociatului unic, având toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de Legea nr. 31/1991, 

republicată cu modificările și completările ulterioare.  

Actul constitutiv al societatii prin art. 13 – administrarea societatii – stabileste 

faptul ca societatea va fi adminstrata de un administrator numit prin hotarare a 

Consiliului Local al Municipiului Targoviste, iar primul administrator al societatii este 

domnul OPREA IONUT, cetatean roman, nascut la data de ____________ in judetul 

Dambovita, municipiul Targoviste, CNP _____________________. 

În lumina dispozițiilor art. 129 alin. (3) lit. d din Codul Administrativ, care 

stabilesc atribuțiile consiliului local de exercitare în numele unităţii administrativ-

teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la 

societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii, va supunem spre analiza si aprobare 

contractul de mandat al administratorului societatii Servicii Publice Municipale 

Targoviste SRL. 

 

Viceprimar, 

Jr.  Rădulescu Cătalin 

 

 

Director Economic, 

dr.ec. Silviana Marin 


