
    AVIZAT DE LEGALITATE, 

    SECRETARUL GENERAL AL                                                 

MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                     jr. Silvia-Elena Stanca  

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea limitelor mandatului  

reprezentantului Municipiului Târgovişte  

în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor  

la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. 

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedința ordinară a 

lunii februarie 2021, având în vedere: 

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5519/15.02.2021, 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; 

▪  Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪  Covocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor la Compania de 

Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A. înregistrat la Primăria Municipiului 

Târgoviște cu nr. 4362/04.02.2021; 

▪ Informarea nr. 225/22.01.2021 a Companiei de Apă Târgovişte-Dâmboviţa 

S.A.; 

▪  Actul Constitutiv al Companiei de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A. ; 

▪  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

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

adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

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

art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, 

cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

 

 

 

 

 



HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște 

în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la Compania de Apă 

Târgovişte-Dâmboviţa S.A., 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 Târgovişte în A.G.A. la 

Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A., dl. George Ionuț Enache şi 

pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.  

 

 

 

 

                                            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 

  19 februarie 2021 

Birou Contencios Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost 

transmis prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2 
 

 

Comisia nr. 3  X  

Comisia nr. 4 
 

 

Comisia nr. 5  X  

                                      

 

 

 



Municipiul Târgovişte            Anexa la H.C.L nr. / 

  Consiliul Local                

  

 

  PROCURA SPECIALĂ 

pentru participarea la Şedinţa  

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la  

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE–DÂMBOVIŢA S.A.,  

din data de 04.03.2021, ora 14 

 

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe 

reprezentantul său numit prin Dispoziția Primarului nr. 3018/12.11.2020, dl. 

George Ionuț Enache să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi 

înregistrate în Registrul Acţionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:  

 

1. Să aprobe de principiu majorarea capitalului social al Companiei de Apă 

Târgoviște – Dâmbovița S.A. prin aport în natură al acționarului Județul 

Dâmbovița, respectiv cu bunurile mobile și bunul imobil „clădire Laborator 

CTC” situat în Târgoviște, str. Doctor Marinoiu, nr. 4, județul Dâmbovița, 

cuprinse în Procesul verbal de predare-primire înregistrat sub nr. 8783/16768 

din data de 13.05.2019. 

 

Pentru ___________  Împotrivă__________    Abţinere________ 

 

2. Să solicite Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 

Dâmbovița numirea unui expert care să evalueze aportul în natură al 

acționarului Județul Dâmbovița, aport consemnat în Procesul verbal de 

predare-primire înregistrat sub nr. 8783/16768 din data de 13.05.2019. 

 

 Pentru ___________  Împotrivă__________    Abţinere________ 

 

 

 

 

 

 



Raport de specialitate 

la proiectul de hotarare privind stabilirea mandatului  

reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Extraordinara 

a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste-Dambovita SA, convocata 

pentru data de 04.03.2021 

          

         Potrivit dispozitiilor art. 129 alin.3 lit.d din Codul administrativ adoptat prin 

O.U.G. nr. 57/2019, Consiliul Local al Municipiului Targoviste exercita, in numele 

unitatii administrativ-teritoriale, drepturile si obligatiile corespunzatoare 

participatiilor detinute, in conditiile legii, la societati sau regii autonome. 

        In considerarea calitatii de actionar la Compania de Apa Targoviste 

Dambovita S.A. si in vederea exercitarii drepturilor ce decurg din aceasta calitate, 

prin adresa inregistrata sub nr. 4362/04.02.2021, Compania de Apa Targoviste 

Dambovita SA instiinteaza actionarul Municipiul Targoviste cu privire la 

convocarea in data de 04.03.2021, ora 14, a adunarii generale extraordinare a 

actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA, ordinea de zi supusa 

dezbaterii fiind urmatoarea: 

                               

1. Aprobarea de principiu a majorarii capitalului social al Companiei de Apa 

Targoviste-Dambovita SA prin aport in natura al actionarului Judetul 

Dambovita, respectiv cu bunurile mobile si bunul imobil „cladire Laborator 

CTC” situat in Targoviste, str. Doctor Marinoiu nr.4, jud.Dambovita, 

cuprinse in Procesul - verbal de predare-primire inregistrat sub 

nr.8783/16768 din 13.05.2019. 

 

2. Mandatarea reprezentantului actionarului Municipiul Targoviste in 

Adunarea Generala a Actionarilor pentru a solicita Oficiului Registrului 

Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita numirea unui expert care sa 

evalueze aportul in natura al actionarului Judetul Dambovita, aport 

consemnat in procesul-verbal de predare-primire inregistrat sub nr. 

8783/16768 din 13.05.2019. 

       

         Raportat la ordinea de zi supusa dezbaterii, avand in vedere informatiile 

transmise de societate conform adresei nr. 225/22.01.2021, pentru stabilirea 

limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea 



Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste-Dambovita 

SA urmeaza a se avea in vedere urmatoarele aspecte: 

 

         Astfel, se supune aprobarii adunarii generale extraordinare majorarea 

capitalului social al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita SA prin aportul in 

natura al actionarului Judetul Dambovita, context in care mentionam ca aportul in 

natura reprezinta una din modalitatile de majorare a capitalului social al unei 

societati, prevederile art. 210 alin.1 din Legea societatilor nr. 31/1990 stabilind, in 

acest sens: „Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin 

majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in 

numerar si/sau in natura”; aceasta forma de aport este utilizata in acele cazuri in 

care societatea este interesata sa dobandeasca un anumit bun necesar desfasurarii 

activitatii sale, sens in care prevederile art. 11 alin.8 din Actul Constitutiv al 

Companiei de Apa Targoviste-Dambovita SA stabilesc ca, in vederea realizarii 

scopului si obiectivelor societatii, participarea la majorarea capitalului social se 

poate realiza „numai cu active utile companiei”, activul respectiv urmand a fi 

„tranzactionat corespunzator valorii reale a actiunilor societatii”. 

        Potrivit dispozitiilor art. 113 din Legea societatilor nr. 31/1990, atributia de 

majorare a capitalului social apartine adunarii generale extraordinare a actionarilor 

societatii, urmand ca dupa aprobarea in principiu a majorarii capitalului social, 

bunurile care constituie aport in natura sa fie supuse evaluarii, in conditiile art. 215 

alin.1 coroborat cu art. 38 din Legea nr. 31/1990, potrivit carora: 

 

        Art. 215(1) - „Daca majorarea de capital se face prin aporturi in natura, 

adunarea generala care a hotarat aceasta va propune judecatorului-delegat 

numirea unuia sau mai multor experti pentru evaluarea acestor aporturi, in 

conditiile art. 38 si 39.” 

        Art. 38   - „La societatile pe actiuni, daca exista aporturi in natura, avantaje 

rezervate oricarei persoane care a participat la constituirea societatii sau la 

tranzactii conducand la acordarea autorizatiei, operatiuni incheiate de fondatori 

pe seama societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, 

judecatorul-delegat numeste, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, unul 

sau mai multi experti din lista expertilor autorizati. Acestia vor intocmi un raport 

cuprinzand descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor evidentia 



daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in 

schimb, precum si alte elemente indicate de judecatorul-delegat.” 

 

          Dupa evaluarea bunurilor ce constituie aport in natura la capitalul social al 

Companiei de Apa Targoviste-Dambovita, urmeaza ca, in conditiile art. 215 alin.3 

din Legea nr. 31/1990, adunarea generala extraordinara sa hotarasca, in cazul in 

care considera necesara si oportuna, majorarea capitalului social al societatii. 

          Astfel, dispozitiile art. 215 alin.3 din Legea nr. 31/1990 stabilesc: „Dupa 

depunerea raportului de expertiza, adunarea generala extraordinara convocata 

din nou, avand in vedere concluziile expertilor, poate hotari majorarea capitalului 

social”, urmand ca, in schimbul aporturilor in natura, capitalul social al societatii 

sa se majoreze prin emisiunea de noi actiuni. 

          In privinta bunurilor ce urmeaza a constitui aport in natura la capitalul social, 

respectiv bunul imobil „Cladire Laborator CTC”, situat in Targoviste, strada 

Doctor Marinoiu nr. 4 si bunurile mobile mentionate in procesul-verbal de predare-

primire nr. 8783/16768/13.05.2019 incheiat intre Consiliul Judetean Dambovita si 

Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA (mijloace fixe, obiecte de inventar, 

materiale si documentatii), apreciem ca acestea indeplinesc conditia prevazuta de 

art. 16 din Legea nr. 31/1990, potrivit caruia „Aporturile in natura trebuie sa fie 

evaluabile din punct de vedere economic. Ele sunt admise la toate formele de 

societate si sunt varsate prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin 

predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare.” 

          Ca urmare, majorarea capitalului social al Companiei de Apa Targoviste 

Dambovita SA prin aport in natura al actionarului Judetul Dambovita indeplineste 

conditiile prevazute de lege pentru a putea fi realizata, urmand a se aprecia asupra 

necesitatii si oportunitatii efectuarii majorarii capitalului social. 

         Fata de cele prezentate, propunem spre analiza proiectul de hotarare privind 

stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste 

Dambovita SA convocata pentru data de 04.03.2021. 

 

                                                                              Biroul Contencios-Juridic, 

                                                                                   Jr. Rujoiu Daniela           

 


