
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢ1 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOT Ă RÂREANR. 

DIN€06.2017 
Privind: desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea General ă  

a asociatilor, Ia Societatea Coinpania de Utilit ăţi Publice S.R.L.TECUCI 
Iniţ iator: Ini ţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţ i; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului :34261J23.06.2017; 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă  ordinară, în data de 

29.06.20 1 7; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr.34262/23.06.2017; 
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic, Contencios, Calitate, Arhiv ă, înregistrat 

sub nr.34263/23.06.2017; 
- 	raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr.1,2,4 si 5; 

In baza prevederilor: 
- HCL rir. 41/02 .08.2016 de desemnare a domnului Apostu Adran- Cosmin ca reprezentant al 

UAT Municipiul Tecuci în adunarea general ă  a asociaţilor la Societatea Zone Verzi Tec S.R.L. 
Tecuci; 

- demisia domnului Apostu Adrian Cosmin înregistrat ă  la Consiliul Local sub 
nr.158/19.06.2017; 

- art. 54 si art.56 din Regulamentul de organizare si funcţionare al Consiliului Local Tecuci 
aprobat prin HCL nr.43/25.09.2008 

- art.3 alin 2 lit.a) din OUG nr.109/2011 privind guvernan ţa corporativă  a întreprinderilor 
publice; 

- prevederile O.UG. 53/2016 pentru modificarea ş i completarea art. 14 din Ordonan ţa 
Guvernului nr. 26/20 1 3 privind înt ărirea disciplinei financiare Ia nivelul unor operatori economici la 
care statul sau unit ăţile administrativ - teritoriale sunt ac ţionari unici ori majoritari sau de ţin direct ori 
indirect o participaţie majoritară; - 

- art.36 alin 3 lit.c), art.45 alin 5 din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică  locală , 
republicată, cu modificările ş i completările ulterioare; 

In baza art.45, alin 1 ş i art.1 15 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

IIOT Ă R ĂŞ TE: 
Art.1 Cu data prezentei ,se elibereaz ă  din funcţia de reprezentant aI UAT Municipiul Tecuci în 

Adunarea Generală  a asociaţilor la Societatea Compania de Utilit ăţi Publice SRL Tecuci, d1 Apostu 
Adrian - Cosmin. 

Art.2. Cu data prezentei se desemneaz ă  dl Ursulică  Constantin, cet ăţean român născut în jud. 
Botoani, cu domiciliul în Tecuci, str. Georghe Petracu, nr. 62, bl. B 1 ,sc. 1, ap. 15, jud. Gala ţi, 
posesor al C.I. ,seria GL. nr. 857816, eliberat la data de 07.03.2013, de c ătre Poli ţia 
Municipiului Tecuci, CNP: 1630405173151  ca reprezentant al UAT Municipiul Tecuci în Adunarea 
Generală  a Asociaţilor la societatea Compania de Utilit ăţi Publice, pe o perioadă  cle cinci ani. 

Art.3. Se împuternicete administratorul societ ăţii Compania de Utilităţi Publice, de a efectua 
demersurile legale privind înregistrarea la Registrul Comer ţului a prezentei hotărâri. 

Art.4 Orice prevedere contrar ă  prezentei hotărâri se abrogă . 
Art.5. Prezenta hotărâre va fi dus ă  la îndeplinire prin grija Primarului. 
Art.6. Prezentahotărâre va f comunicat ă  celor interesa ţi prin grija Secretarului UAT Municipiul 

Tecuci. 

iJI 	DINŢĂ , 	 Contrasemnează , 
SECRETAR 

, 

jr. Valerica Fota he 



Rezultatul votului secret este: 
-voturi ,,pentru,, fLf 

-voturi ,,împotriv ă,,j 
-abţineri 3 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR._____ 
DIN.93.06.2017 

Privind: desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea 
Generală  a asociatilor. la  Societatea Compania de Utilit ăti Publice S.R.L.TECUCI 

Prin HCL nr. 54l 10.03.2017 s-a modificat actul constitutiv al Societ ăţii Compania de 

Utilităţi Publice S.R.L.TECUCI (fosta Zone Verzi Tec SRL). 

În luna august 2016 Consiliul Local Tecuci, prin H.C.L. nr. 41/02 .08.2016 1-a desemnat 
ca reprezentant al U.A.T. Municipiul Tecuci în adunarea general ă  a asociaţilor la Societatea 
Zone Verzi TEC S.R.L. pe domnul Apostu Adrian - Cosmin, în vederea îndeplinirilor 
intereselor U.A.T. Municipiul Tecuci. 

Prin cererea înregistrat ă  la Consiliul Local sub nr. 158/19.06.2017 domnul Apostu 
Adrian - Cosmin demisionează  din func ţia de reprezentant UAT Municipiul Tecuci în AGA la 
Societatea Compania de Utilit ăţi Publice S.R.L. Tecuci. 

Motivat de faptul că  societatea nu poate func ţiona fără  reprezentantul asociatului 
U.A.T. Municipiul Tecuci, propun pentru a reprezenta interesele U.A.T. la Societatea 
Compania de Utilit ăţi Publice S.R.L. Tecuci pe domnul Ursulic ă  Constantin, cetăţean român născut 

înjud. Botoani, cu domiciliul în Tecuci, str. Georghe Petracu, nr. 62, bl. B1,sc.1, ap.15,jud. 
Galaţi, posesor al C.I. ,seria GL. nr. 857816, eliberat la data de 07.03.2013, de c ătre Poliţia 
Municipiului Tecuci,CNP: 16304051731 5  1. 

Domnul Ursulică  Constantin are o carieră  profesională  remarcabilă, a absolvit Scoala 
Militară  de Maetrii Gheorghe Laz ăr Sibiu ocupând funcţia de tehnician electromecanic i a 
fost angajat al UM 01589 Tecuci i UM 01470 Focani, are competen ţe privind experienţa 
bună  a managementului de proiect sau al echipei fiind bun organizator, spirit de ini ţiativă , 
spirit de echipă  si capacitatea de a lua decizii. 

Având în vedere aceste aspecte, consider ăm că  este oportună  promovarea unui proiect 
de hotărâre privind numirea reprezentantului UAT Municipiul Tecuci în adunarea general ă  a 
asociaţilor, la Societatea Compania de Utilităţi Publice S.R.L. Tecuci unde UAT Municipiul 
Tecuci are calitatea de asociat unic. 

In acest context, supunem spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local proiectul de 
hotărâre în forma ini ţiată . 

PRIMAR 
Cătălin 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS, CALITATE, ARHIVĂ  
RAPORT DE SPECIALITATE 

vi1 

Privind: desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea 
Generală  a asociatilor, la Societatea Compauia de Utilit ăti Publice S.R.L.TECUCI 

Prin HCL nr. 	/ 	, Consiliul Local Tecuci în calitate de organ deliberativ al 

asociatului - UAT Municipiul Tecuci, 1-a desemnat pe domnul Apostu Adrian Cosmin ca 

reprezentant al U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea General ă  a Asociaţilor la societatea 

Tecuci . 
Prin cererea îrrregistrat ă  la Consiliul Local sub nr. 158/19.06.2017 domnul Apostu 

Adrian - Cosmin demisionează  din funcţia de reprezentant UAT Municipiul Tecuci în AGA la 
Societatea Compania de Utilit ăţi Publice S.R.L. Tecuci. 

Art.3 alin 2 lit.a) din OUG nr. 1 09/20 1 1 prevede c ă  autoritatea tutelar ă  are competenţa, 
la societăţile comerciale cu capital al unit ăţilor administrativ teritoriale, s ă  numească  
reprezentan ţii statului sau, dup ă  caz, ai unităţii administrativ - teritoriale în adunarea 
generală  a acţionarilor şi să  aprobe mandatul acestora. 

Art.36 alin 3 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică  locală , 
republicată  cu modificările si completările ulterioare, prevede exercitarea de c ătre consiliul 
local, în numele unităţii administrativ-teritoriale, a tuturor drepturilor şi obligaţiilor 
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în 
condiţiile legii. 

Domnul Ursulică  Constantin are o carier ă  profesională  remarcabilă, a absolvit Scoala 
Militară  de Maetrii Gheorghe Laz ăr Sibiu ocupând func ţia de tehnician electromecanic i a 
fost angajat al UM 01589 Tecuci i UM 01470 Focani, are competen ţe privind experien ţa 
bună  a managementului de proiect sau al echipei fiind bun organizator, spirit de ini ţiativă , 
spirit de echipă  si capacitatea de a lua decizii. 

In condiţiile în care candidatul propus de c ătre iniţiatorul proiectului nu se află  în una 
dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de lege, consider ăm că  proiectul de hotărâre 
îndeplineşte condiţiile de legalitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbaterea şi aprobarea 
consiliului local, în forma ini ţială . 

Consilier Juridic, 

e-~4- 



Catre Consiliul Locai aI Municipiului Tecuci 
	

CONSJLJUL LOCAL TECUCI 
NR. 

ZUA WNA .. 	ANUL 

Subsemnatul Apostu Adrian-Cosmin domiciliat in Loc. Tecuci, Str. Cuza 

Voda, Nr 78 ,Jud Galati legitimat cu Cl Seria GL Nr. 927498, prin prezenta 

demisionez din functia de Reprezentant U.A.T. Mun. Tecuci in A.G.A. la 

S.C. Compania de Utilitati Publice Tecuci. 

Va multumesc! 

Data 19.06.2017 	 Semtura, 
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