
                                                     AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                               SECRETARUL GENERAL AL  

                                      MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                jr. Chiru-Cătălin Cristea   

 

 

                                    PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului 

Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaților la societatea 

MUNICIPAL SECURITY S.R.L.  

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedinţa ordinară a lunii 

aprilie 2021, având în vedere: 

▪  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 13093/15.04.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 13094/15.04.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;  

▪  Convocatorul Societății MUNICIPAL SECURITY S.R.L. înregistrat la 

Primăria Municipiului Târgoviște cub nr. 13092/15.04.2021; 

▪  Prevederile art. 11 lit. a) și e) din Actul constitutiv al societății MUNICIPAL 

SECURITY S.R.L. Târgovişte; 

▪  Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

▪  Prevederile art. 194, alin. (1) lit. a) și art. 1961 alin. (1) din Legea societăţilor 

nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

▪  Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor 

contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare 

anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare; 

▪  Prevederile Ordinului 58/2021 privind principalele aspecte legate de 

întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile 

anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului 

Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile; 

▪  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ 

adoptat prin OUG nr. 57/2020 cu modificările și completările ulterioare;  



  În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și 

art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, 

cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea   

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște 

în Adunarea Generală a Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY 

S.R.L., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit 

procurii speciale prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul 

Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului în Adunarea Generală a 

Asociaților la MUNICIPAL SECURITY S.R.L, dna. Alina-Loredana Eftene, 

Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului 

Târgoviște. 

 

 

INIȚIATOR, 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

  jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

 

          Red. M.L.U 
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  16.04.2021 

Direcția Economică X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2 
 

 

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4 
 

 

Comisia nr. 5   

 

 



Municipiul Târgovişte         Anexa la HCL nr. __/04.2021 

Consiliul Local                  

 

 

 

PROCURA SPECIALĂ 

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor la 

societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L. 

 

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe 

reprezentantul său numit prin HCL nr. 26/25.02.2021, dna. Alina-Loredana 

Eftene să exercite dreptul de vot aferent părţilor sociale deţinute şi înregistrate 

în Registrul Asociaţilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:  

 

1. Să aprobe situațiile financiare pentru anul 2020 ale societății Municipal 

Security S.R.L., conform anexelor la prezentul mandat. 

 

Pentru __________  Împotrivă_________   Abţinere________ 

 

 

2. Să aprobe acoperirea pierderii din profitul anilor următori. 

 

Pentru _________  Împotrivă_________   Abţinere________ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APROBAT, 

            PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVISTE                    

                                     Jr. Cristian Daniel STAN 

 

 

    REFERAT DE APROBARE     

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte are calitatea de asociat al 

Societății Municipal Security SRL şi are dreptul să exercite vot aferent părţilor 

sociale deţinute prin persoana mandatată în Adunarea Generală a Asociaţilor 

prin care se aprobă situaţiile financiare anuale în conformitate cu art. 11 lit. a) 

şi e) din Actul constitutiv.                                                              

           Situaţiile financiare anuale ale Societății Municipal Security SRL 

reflectă activitatea desfaşurată în exerciţiul financiar 2020 şi au fost întocmite 

conform prevederilor OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor 

contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare 

anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 

OMFP  nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi 

depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale 

operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor 

Publice. 

În acest sens vă solicităm să supuneţi spre aprobare Consiliului Local 

Municipal Târgovişte mandatarea reprezentantului numit prin HCL nr. 

26/25.02.2021, dna. Eftene Alina Loredana, să exercite dreptul de vot aferent 

părţilor sociale în Adunarea Generală a Asociaților pentru aprobarea Situaţiilor 

financiare anuale 2020, precum şi aprobarea acoperirii pierderii.  

 

Director,                                                                                                                                                                    

Ec. Mihai Andrei Păunescu 

 

 

 

 

 

 

http://www.cabinetexpert.ro/2014-01-30/omfp-79-2014-intocmirea-si-depunerea-situatiilor-financiare-anuale-si-a-raportarilor-contabile-anuale-mo-70-2014.html


                   Aprob ,  

                                                                                    Primarul Municipiului Târgoviște  

    Jr. Daniel-Cristian Stan  

 

Raport de specialitate privind 
Aprobarea Situaţiilor financiare anuale 2020 

ale  Societății Municipal Security SRL Târgovişte 
 
 
          În conformitate cu art. 129 alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin 
OUG nr. 57/2020, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local exercită, 
în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile 
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome 
în condiţiile legii. 
          Consiliul Local Municipal Târgovişte are calitatea de asociat al Societății 
Municipal Security SRL şi are dreptul să exercite vot aferent părţilor sociale deţinute 
prin persoana mandatată în Adunarea Generală a Asociaţilor prin care se aprobă 
situaţiile financiare anuale în conformitate cu art. 11 lit. a) şi e) din Actul constitutiv. 
          Situaţiile financiare anuale ale Societății Municipal Security SRL reflectă 
activitatea desfaşurată în exerciţiul financiar 2020 şi au fost întocmite conform 
prevederilor OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 
consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale OMFP  nr. 
58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor 
financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la 
unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. 
   
 Societatea Municipal Security SRL are organizată şi conduce contabilitatea în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
         Contul de profit şi pierdere reflectă rezultatul exerciţiului financiar, astfel: 
- venituri totale              7.152.433 lei  
- cheltuieli totale            7.827.206 lei 
- rezultat brut                  - 674.773 lei 
- impozit pe profit                         0 lei 
- rezultat net                   - 674.773 lei. 
 
        
 
 Pierderea în valoare de 674.773 lei s-a propus să fie acoperită din profitul anilor 
următori. 
        Având în vedere cele prezentate mai sus şi ţinând cont de prevederile: 
- art. 129 alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020 cu 
modificările şi completările ulterioare 

http://www.cabinetexpert.ro/2014-01-30/omfp-79-2014-intocmirea-si-depunerea-situatiilor-financiare-anuale-si-a-raportarilor-contabile-anuale-mo-70-2014.html
http://www.cabinetexpert.ro/2014-01-30/omfp-79-2014-intocmirea-si-depunerea-situatiilor-financiare-anuale-si-a-raportarilor-contabile-anuale-mo-70-2014.html


- art. 194 alin. (1) lit. a) şi art. 196 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, 
 

Propunem: 
 

- aprobarea Situaţiilor financiare anuale 2020, parte integrantă din prezentul raport 
- aprobarea acoperirii pierderii.  

 
 
 
                    SC Municipal Security SRL                        Municipiul Tîrgoviște 
 

 Director,                                                       Viceprimar,                                       
 Ec. Mihai Andrei Păunescu                       Jr. Cătălin Rădulescu 
 
 
 
 Contabil Şef,                                                Director Executiv, 
 Ec. Diana Nicoleta Stănescu                      Ec. Silviana Ecaterina Marin 
 
                     
 
                                                                                          Șef Birou Contencios Juridic  

                                                                                          Jr. Elena Epurescu 


