
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOT Ă RÂREA NR. 	 

DINO23.08.2018 

Privind: numirea reprezentantului UAT Municipiul Tecuci in adunarea general ă  
a asociaţilor, la societatea PIETE PREST Tec SRL  

Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Galaţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului : 71966/24.08.2018 

Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţă  ordinară, in data de 
29.08.2018; 
Având în vedere: 

expunerea de motive a ini ţiatorului, Ihregistrat ă  sub nr. 71967/24.08.2018 
- raportul de specialitate intocmit de Serviciul Juridic, inregistrat sub 

nr.71968/24.08.2018; 
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr.1,2,3,4 şi 5; 

in baza prevederilor: 
- HCL nr.61/23.08.2016 s-a aprobat numirea reprezentantului UAT Municipiul Tecuci 

in adunarea general ă  a asociaţilor la Societatea Pie ţe Prest Tec SRL Tecuci, in persoana 
domnului Anton Nicolae. 

-Potrivit HCL nr.61/23.08.2016 perioada de reprezentare a UAT Municipiul Tecuci 
de catre domnul Anton Nicolae, a expirat in data de 23.08.2018 ; 

- art. 85 din Regulamentul de organizare si fiinctionare al consiliului Local Tecuci 
aprobat prin HCL nr.21/30.01.2018 

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

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

in baza art.45, alin 5 şi art.115 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia 
publică  locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

HOT Ă R Ă STE: 

Art.1 (1).Cu data prezentei se nume şte dl Anton Nicolae, cetăţean român, născut în 
Municipiul Tecuci, cu domiciliul in Tecuci, 	 posesor 
al CNP: ca reprezentant al UAT Municipiul Tecuci 
In Adunarea Generală  a Asociaţilor la societatea PIEŢE PREST Tec SRL, până  la data de 
01.08.2020. 

Art.2. Se Imputernice şte administratorul societ ăţii PIEŢE PREST Tec SRL , dl IONITA 
Florian,de a efectua demersurile legale privind Inregistrarea la Registrul Comer ţului a 
prezentei hotărâri. 

Art.3 Orice prevedere contrar ă  prezentei hotărâri se abrogă . 
Art.4. Prezenta hotărâre va fi dusă  la indeplinire prin grija Primarului. 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR. 71967 
DIN 24.08.2018 

Privind: numirea reprezentantului UAT Municipiul Tecuci în adunarea aenerală   
a asociatilor, la societatea PIETE PREST Tec SRL Tecuci.  

-Prin HCL nr.61/23.08.2016 s-a aprobat numirea reprezentantului UAT Municipiul 
Tecuci 1n adunarea general ă  a asociaţilor la Societatea Pieţe Prest Tec SRL Tecuci, in 
persoana domnului Anton Nicolae. 

-Potrivit HCL nr.61/23.08.2016 perioada de reprezentare a UAT Municipiul Tecuci 
de catre domnul Anton Nicolae, a expirat in data de 23.08.2018 ; 

Motivat de faptul c ă  societatea nu poate func ţiona fără  reprezentantul asociatului — 
UAT Municipiul Tecuci, propun ca reprezentant al UAT Municipiul Tecuci, la societatea 
PIETE PREST  TEC SRL pe domnul Anton Nicolae, cet ăţean român, născut 1n Municipiul 
Tecuci, cu domiciliul in Tecuci, _ , posesor al C.I. seria 

, CNP: 
Reprezentarea UAT Municipiul Tecuci in AGA la Societatea PIE ŢE PREST TEC 

SRL este neremunerata. 
Avândin vedere aceste aspecte considefăm că  este oportună  promovarea unui proiect 

de hotărâre privind numirea reprezentantului UAT Municipiul Tecuci în adunarea general ă  a 
asociaţilor, la societatea PIEŢE PREST TEC SRL unde UAT Municipiul Tecuci are calitatea 
de asociat 

PRIMAR 
Cătălin Constantin Hurdubae 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL JURIDIC 

RAPORT DE SPECIALITATE NR.71968 
DIN 24.08.2018 

Privind: numirea reprezentantului UAT Municipiul Tecuci in adunarea aenerală   
a asociatilor, la societatea PIETE PREST Tec SRL Tecuci.  

Prin HCL nr.61/23.08.2016 Consiliul Local Tecuci In calitate de organ deliberativ al 
asociatului — UAT Municipiul Tecuci, 1-a desemnat pe domnul Anton Nicolae ca reprezentant 
al UAT Municipiul Tecuci in adunarea general ă  a asociaţilor la societatea PIEŢE PREST 
Tec SRL Tecuci . 

Potrivit HCL nr.61/23.08.2016 perioada de reprezentare a UAT Municipiul Tecuci de 
catre domnul Anton Nicolae, a expirat in data de 23.08.2018 ; 

Reprezentarea UAT Municipiul Tecuci in AGA la Societatea PIEŢE PREST TEC 
SRL este neremunerata. 

Art.3 alin 2 lit.a) din OUG nr.109/2011 prevede c ă  autoritatea tutelară  are competenţa, 
la societăţile comerciale cu capital al unit ăţilor administrativ teritoriale, s ă  numească  
reprezentanfii statului sau, dup ă  caz, ai unităfii administrativ - teritoriale in adunarea 
generală  a acţionarilor şi să  aprobe mandatul acestora. 

Art.36 alin 3 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică  locală , 
republicată  cu modificările i completările ulterioare, prevede exercitarea de c ătre consiliul 
local, 1n numele unit ăţii administrativ-teritoriale, a tuturor drepturilor şi obligaţiilor 
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, 1n 
condiţiile legii. 

Având 1n vedere aceste prevederi legale,consider ăm că  proiectul de hotărke privind 
numirea domnului ANTON NICOLAE, ca reprezentant al UAT Municipiul Tecuci in 
adunarea general ă  a asociaţilor, la societatea PIEŢE PREST Tec SRL , păsnă  la data de 

01.08.2020 indepline şte condiţiile de oportunitate, fapt pentru care 11 supunem spre dezbaterea 
şi aprobarea consiliului local. 

Serviciu Juridic 


