
ROMÂNIA 
JU])EŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILJUL LOCAL TECUCI 

HOT Ă RÂREANR. .Z 
DIN 29.03.2018 

Privind: Acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci , prin oranu1 s ău 
deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea d-lui IONITĂ  
FLORIAN în functia de administratorfDirector general al Societ ătii 
,,PIETE PREST TEC SRL. 
Iniţiator:C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului :37908/26.03.2018; 
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 ini ţiatorului, înregistratâ sub nr.37906/26.03.201 8; 
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic,înregistrat sub 

nr.37907/26.03.2018; 
- raportulirapoartele de avizare al comisiei de specialitate rir.1,2,3,4,5; 

În baza prevederilor: 
- Art. 36 alin 1, alin 3 si art.45 alin 5 din Legea 215/2001 privind 

aclministraţia publică  locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Art. 194 din Legea nr.3 1/1990 a societ ăţilor, republicată  cu 
modificările si completările ulterioare; 

-Art. 49 si art. 51 din OG nr.35/2002 de aprobare a regulamentului - 
cadru de organizare si funcţionare a consiliului local, cu modific ările si 
completările ulterioare; 

- art. 85 din Regulamentul de organizare si funcţionare al consiliului 
Local tecuci aprobat prin HCL nr.21/30.01.2018; 

-art.45 1  alin 5 şi art. 1 15 alinl, lit.b) clin Legea 215/2001 privind 
administraţia publică  locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
Art.1. Asociatul - UAT Municipiul Tecuci prin organul s ău deliberativ - 

Consiliul Local Tecuci este de acord cu desemnarea în func ţia de 
administrator/director general al Societ ăţii•  PIEŢE PREST TEC SRL , a 
domnului IONITĂ  FLORIAN, cetătean român, cu domiciliul în Tecuci, str. Al 



i Secretar 

Jr. Vale 

Cpt Decuseară, nr.5, B1.H2, sc.2, ap.29, jud Gala ţi, CNP:1640101390703, 
posesor CI seria GL nr.989273, eliberat ă  de SPCLEP Tecuci la data de 
13.01.2015, 
Art.2 Durata mandatului administratorului/director general IONI ŢĂ  FLORIAN 
este până  la 01.08.2020 , începând cu data adoptării hotărârii AGA a societ ăţii 
PIEŢE PREST TEC SRL. 
Art.3.Indemnizaţia lunară  brută  a administratorului/directorului general este de 
6000 lei/lună. 
Art.4. Cu data prezentei orice prevedere contrar ă  se abrogă . 

Art.5.Prezenta hot ărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija Secretarului 
UAT Municipiul Tecuci. 

P 
*\ 

 
L

,~4/ 

US,~~ 

Rezultatul votului secret este: 

- voturi "Pentru 	j/ ;  

- voturi „ împotrivă"  

- abtineri 
, 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR.37907/26.03.2018 

Privind: acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin oranu1 
său deliberativ- Consiliul Local Tecuci,privind desemnarea domnului 

IONITĂ  FLORIAN in functia de administrator/director general al 

Societătii PIETE PREST TEC SRL. Tecuci 

In baza competentelor legale ,Consiliul Local Tecuci a infiintat societatea cu 

raspundere limitata Societatea PIE ŢE PREST TEC SRL. 

Prin HCL rir. 	/29.03.2018 a fost revocat din functie directorul 

/administratorul general al societatii, prin acordul p ărţilor 

Pentru ca societatea sa-si desfasoare in bune conditii activitatea este necesara 

numirea unui nou administrator /director general al societatii. 

Art. 194 alin. 1 litera ,,b din Legea nr. 3 1 /1 990 privind societatile 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare ,prevede ca obligatie 

principala a adunarii generale a asociatilor desemnarea administratorului. 

Având în vedere aceste aspecte, consider ăm că  este necesară  promovarea 

unui proiect de hotărâre privind acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, 

prin organul său deliberativ- Consiliul Local Tecuci, privind desemnarea 

domnului IONIŢĂ  FLORIAN in funcţia de administrator/director general al 

Societăţii PIEŢE PREST TEC SRL , având în vedere experien ţa acestuia în 

vanzari. 

PRIMAR 

Cătălin Constantin Hurdubae 



ROMÂNIA 
JIJDEŢUL GALAŢI 

SERVICIUL JURIDIC 

RAPORT DE SPECIALITATE 
NR.37907/29.03.2018 

Privincl: acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin or2anul 
său deliberativ- Consiliul Local Tecuci,privind desemnarea domnului 
IONIŢĂ  FLORIAN in functia de administrator/director 2eneral al 
Societătii PIEŢE  PREST TEC SRL. Tecuci 

Art. 36 alin 2 lit. a) din Legea nr.2 1 5/200 1 privind administra ţia publică  
locală, republicată  în 2007 cu modificările si completările ulterioare, prevede 
Consiliul local exercită  următoarele categorii de atribu ţii: atribuţii privind 
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi 
regiilor autonome de interes local, iar art. 36 alin 3 lit. c) din ace1ai act 
normativ prevede : consiliul local exercit ă, în numele unităţii administrativ-
teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute 
la societăţi comerciale sau regii autonome, în condi ţiile legii. 

Art. 194 alin. 1 litera ,,b din Legea nr. 3 1 / 1 990 privind societatile 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare ,prevede ca obligatie 
principala a adunarii generale a asociatilor desemnarea 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 desemnarea domnului IONI ŢĂ  
FLORIAN in func ţia de administrator/director general al Societ ăţii PIEŢE 
PREST TEC SRL. Tecuci, îndep1inete condi ţiile de legalitate. 

Serviciul Juridic 

NICO.ARU 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 


