
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL - 
„).10TĂRÂR A 

Nr.1)46 din 2,9 (.9 	2021 

Privind: vânzarea dreptului de proprietate al acţiunilor deţinute de UAT Tecuci la 
CALORGAL SA Galaţi. 

Iniţiator: Lucian - Grigore Costin, Primarul municipiului,Tecuci, judeţul Galaţi; 
Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului: 	7/609. 2021; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţa ordinară  din 

data de 	i29,  2021; 
Având in vedere: 

- adresa Primăriei Municipiului Galaţi nr.182526/02.09.2021 inresistrată  la nr.46873/2021; 
- referatul de aprobare a iniţiatorului, inregistrat sub nr..#,(0,57/6-(2.9  2021; 

raportul de specialitate intocmit Direcţia Generală  Economică  şi Serviciul Patrimoniu, 
inregistrat sub nr.  4f o /76. &ţ.9 2021; 
raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr. 	 • 
in baza dispoziţiilor art. 8 alin 3 din Legea nr.51/2006, republicată  şi art. 129, lit 3 alin e, 

din OUG nr 57/ 2019 privind Codul administrativ; 
art. 139, alin 3 coroborat cu art.5, lit CC şi art.196 alinl, lit a din OUG 67/2019 privind Codul 
administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă  vânzarea pachetului de acţiuni deţinute de către UAT Municipiul Tecuci la 
societatea CALORGAL SA, reprezentând 11.370 de acţiuni la valoarea nominală  de 2,5 lei acţiune, 
In cuantum total de 28.425 lei, la preţul de vânzare de 28.425 lei; 

Art.2. Se acordă  mandat special reprezentantului UAT Municipiul Tecuci in AGA pentru: 
a) Semnarea declaraţiei de inscriere in registrul acţionarilor a transmiterii dreptului de 

proprietate al acţiunilor deţinute la soCietatea CALORGAL SĂ; 
b) Serrmarea Contractului de vânzare cumpărare acţiuni. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă  la Indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.4. Prezenta hofar" âre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija seCretarului 

municipiului Tecuci. 

PREŞEDINTE DE Ş-EDINTĂ, 
/ 

11/PON 

Contrasemnează  pentru legalitate, 
SECRETAR GENERAL 
Jr. George Lucian Borşa;] 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr.  49, 	 0,P,  2021 

REFERAT DE APROBARE 

Privind: vânzarea dreptului de proprietate al acţiunilor deţinute de UAT 
Tecuci la CALORGAL SA Galaţi. 

Societatea CALORGAL SA, a fost constituită in scopul organizării, 
reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării in comun a Serviciului de 
transport, distribuţie i furnizare energie termică in sistem centralizat. Aceasta are ca 
acţionar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galaţi, Unitatea Administrativ 
Teritorială Municipiul Tecuci şi Unitatea Administrativ Teritorială comuna Şendreni. 
Dintre acestea Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci deţine 11370 
acţitmi, in valoare de 2,5 lei/acţiune, reprezentând 28.425 lei, capital subscris şi vărsat 
(0,275% din capitalul social.) 

La această dată in Municipiul Tecuci asigurarea încălzirii în unităţile locative 
multiple se realizează pe baza centralelor termice de apartament sau de scară. in acest 
context participarea Municipiului Tecuci 1n societatea ce are ca drept scop transportul 
distribuţia i furnizarea energie termice in sistem centralizat nu se justifică. 

in condiţiile in care acţionarul intenţionează să transmită dreptul de proprietate 
asupra acţiunilor ce le deţine, administratorul precum i ceilalţi acţionari au dreptul de 
preemţiune la cumpărare. 

Prin adresa nr. 182526/02.09.2021, UAT Municipiul Galaţi işi manifestă 
intenţia de a-şi exercita dreptul de preempţiune 1n cazul aprobării vânzării pachetului de 
acţiuni deţinut de Municipiul Tecuci. 

Reprezentantul Municipiului Tecuci in Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară„ Serviciul Regiortal de Termoficare Galaţi„, precum 
Adunarea Generală a acţionarilor societAţii CALORGAL SA, este domnul Avrarn 
Virgil — consilier superior — Comp. Corpul de Control al Primarului. 

Având in vedere cele menţionate mai sus, propun adoptarea proiectului de hotărâre 
in forma propusă. 

Piaar, 
Lucian - rigore Costin, 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

SERVICIUL PATRIMONIU 

Nr.  16e 60  din 	/6:&,9 , 2021 

RAPORT DE SPECIALITATE, 

Privind: vânzarea dreptului de proprietate al acţiunilor deţinute de UAT 
Tecuci la CALORGAL SA Galaţi. 

Potrivit prevederilor art.8 alin 3 din Legea nr.51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările i completările ulterioare, in 
exercitarea competenţelor i atribuţiilor ce le revin in sfera serviciilor de utilităţi 
publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice i adoptă hotărâri in legătură cu 
asocierea cu alte tmităţi administrativ teritoriale in scopul înfîinţării, organizării 
gestionării şi exploatării "in interes comun a unor servicii de utilităţi publice, precum 
participarea unităţilor administrativ teritoriale la constituirea capitalului social al unor 
societăţi reglementate de Legea nr.31/1990, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, având ca obiectiv furnizarea/ prestarea serviciilor de utilităţi publice de 
interes local, intercomunitar sau judeţean. 

Societatea CALORGAL SA, a fost constituită In scopul organizării, 
reglementării, exploatării, monitorizării i gestionării in comun a Serviciului de 
transport, distribuţie şi furnizare energie termică 1n sistem centralizat. Aceasta are ca 
acţionar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galaţi, Unitatea Administrativ 
Teritorială Municipiul Tecuci şi Unitatea Administrativ Teritorială comuna Şendreni. 
Dintre acestea Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci deţine 11370 
acţiuni, in valoare de 2,5 lei/acţiune, reprezentând 28.425 lei, capital subscris i vărsat 
(0,275% din capitalul social.) 

In conformitate cu art. 129 alin 2 lit. e din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ, consiliul local exercită atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe 
plan intern şi extern, hotărând cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ 
teritorialein vederea promovării unor interese comune. 

Având in vedere cele de mai sus consider ca proiectul de hotărâre Indeplineşte 
condiţiile de legalitate. 

DIRECTOR DIRE 	NERALA 	SEF SERVICIU PATRIMONIU 
Ec Nico1eta6i 	 Ing. Lucian Gradea 


