
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOT Ă RÂREANR._____ 

DIN 29.03.2018 
Privind: acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci., prin oranu1 s ău 

deliberativ- Consiliul Local Tecuci., privind încetarea., prin acordul de voint ă  al părtilor, 
a contractului de mandat al doinnului IONITĂ  FLORIAN-administrator/director 
tenera1 la Societatea Compania de Utilităti Publice Tecuci SRL 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 37899/26.03.2018 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă  ordinară  în 

data de 29.03.2018; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrat ă  sub nr. 37897/26.03 .20 1 8 
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic, înregistrat sub nr. 

37898/26.03.201 8; 
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr. 1 ,2,3,4 si 5; 
- cererea domnului IONI ŢA FLORIAN, înregistrată  cu nr.37347/26.03.2018; 

In baza prevederilor: 
- art.17. lit d) din contractul de mandat nr. 4760/08.08.2016; 

-art. 194 din Legea nr. 3 1/1990 privind societatile republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Art. 36 alin 2 lit.a) si alin 3 lit.c) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-art.45, alin5 şi art.115 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
Art.1. Asociatul unic- UAT Municipiul Tecuci prin organul său deliberativ - Consiliul 

Local Tecuci este de acord cu încetarea, prin acordul de voin ţă  al părţilor, a contractului de 
mandat al dlui IONIŢA FLORIAN , Administrator/Director General al Societ ăţii Compania 
de Utilităţi Publice Tecuci SRL , începând cu data adopt ării hotărârii AGA , conform 
procedurii prevăzute în Actul Constitutiv al societ ăţii. 

Art.2. Orice prevedere contrar ă  prezentei hotărâri se abrogă . 
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adus ă  la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului 

Tecuci. 
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi adusă  la cuno ştinţa celor interesaţi prin grija secretarului 

Municipiului Tecuci. 

I SECRETAR. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 
BOGDAN BUL1G 
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RO M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR.37897/26.03.2018 

Privind: acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin or2anul 
său deliberativ- Consiliul Local Tecuci, privind încetarea, prin acordul de 
vointă  al părtilor, a contractului de mandat al domnului IONIŢĂ  
FLORIAN-administrator/director• 2eneral la Societatea Compania de 
Utiităti Publice Tecuci SRL 

Prin HCL nr.16 /28.02.2013 a fost înfiin ţată  Societatea Zone Verzi Tec 
SRL Tecuci, actuală  Compania de Utilităţi Publice Tecuci SRL 

La această  societate UAŢ  Municipiul Tecuci este asociat unic. 
Potrivit Contractului de mandat nr. 4760/08.08.2016 încheiat cu 

administratorul/Directorul general ,efectele contractului inceteaza prin acordul 

de vointa al partilor. 
Prin cererea ,inregistrata sub numarul 37347/26.03 .20 1 8, d-nul IONI ŢĂ  

FLORIAN a solicitat acordul de vointa al Asociatului UAT Municipiul Tecuci 
privind încetarea contractului de mandat înainte de termen. 

Având în vedere aceste aspecte, consider ăm că  este necesară  
promovarea unui proiect de hot ărâre privind acordul asociatului UAT 

Municipiul Tecuci, prin organul s ău deliberativ- Consiliul Local Tecuci, privind 

încetarea, prin acordul de voin ţă  a părţilor, a contractului de mandat al domnului 

IONIŢĂ  FLORIAN - administrator/director general la Societatea Compania de 

Utilităţi Publice Tecuci SRL. 

PRIMAR 
CĂTĂLIN CONSTANTIN HURDUBAE 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SERVICIUL JIJRIDIC 
RAPORT DE SPECIALITATE 

NR.37898/26.03.2018 
Privind: acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin or2anul 

său deliberativ- Consiliul Local Tecuci, privind încetarea, prin acordul de 
vointă  al părtilor, a contractului de mandat al domnului IONITĂ  
FLORIAN-administrator/director 2eneral la Societatea Compania de 
Utilităti Publice Tecuci SRL 

Art. 36 alin 2 lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică  
locală, republicată  în 2007 cu modific ările si completările ulterioare, prevede 

Consiliul local exercită  următoarele categorii de atribu ţii: atribuţii privind 

organizarea şi ftncţionarea âparatului de specialitate al primarului, ale 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale ş i 

regiilor autonome de interes local, iar art. 36 alin 3 lit. c) din ace1ai act 

norrnativ prevede : consiliul local exercit ă, în numele unităţii administrativ-

teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute 

la societăţi cornerciale sau regii autonome, în condi ţiile legii. 

Potrivit art. 1 7 lit.d) din Contractului de mandat încheiat cu 

administratorulfDirectorul general ,efectele contractului inceteaza prin acordul 

de vointa al partilor. 

Art. 194 alin. 1 litera ,,b din Legea nr. 31/1990 privind societatile 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare ,prevede ca obligatie 

principala a adunarii generale a asociatilor revocarea administratorului. 

Având în vedere aceste prevederi legale,consider ăm că  proiectul de 

hotărâre privind acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin organul s ău 

deliberativ- Consiliul Local Tecuci,privind încetarea, prin acordul de voin ţă  a 

părţilor, a contractului de mandat al domnului IONIŢĂ  FLORIAN - 

administrator/director general la Societatea Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci 

SRL , îndep1inete condiţiile de oportunitate si legalitate, fapt pentru care ăl 

supunem spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local Tecuci. 

Serviciu Juridic 
IULIETA GROZA 



LIU 

ACORD 

Subsemnatul Ionita Florian, domiciliat în Tecuci, Str. Ale.Capitan 

Gheorghe Decuseara Nr.5, bl.H2 , sc.2, ap.29, Jude ţ  Galati, CNP 

1640101390703, posesor al CI seria GL nr. 989273, eliberat de SPCLEP 

Tecuci, la data de 13.01.201 5, prin prezenta solicit rezilierea contractului 

de mandat nr.4760! 08.08.2016 cu acordul partilor conform art. 1-1 pct.d 

la prezentul contract. 

Data: 26.03.2018 
	

Sem ura 

1 din 1 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 


