AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Silvia-Elena Stanca

PROIECT DE HOTĂRĂRE
privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului
Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaților la societatea
MUNICIPAL SECURITY S.R.L.
Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședința ordinară a
lunii septembrie 2020, având în vedere:
▪ Convocatorul Adunării Generale a Asociaților Municipal Security SRL,
înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 33626/23.09.2020 ;
▪ Renunțarea la mandatul de administrator a dlui. Tomescu Constantin,
înregistrată la Societatea Municipal Security cu nr. 1745/23.09.2020;
▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 33.651/23.09.2020 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 HCL nr. 426/31.10.2017 privind încheierea contractului de
mandat între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi directorul Municipal
Security S.R.L., cu modificările și completările ulterioare;
▪Prevederile art. 2030 alin. 1 lit. b) din Codul Civil;
▪Prevederile art. 11 lit. j) și art. 16 din Actul constitutiv al societății
MUNICIPAL SECURITY S.R.L. Târgovişte;
▪Prevederile art. 194 alin. (1) lit. b) și art. 197 alin. (1) din Legea societăților
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
▪Prevederile art. 93 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a
Consiliului Local Municipal Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 152/30.06.2020;
▪ Prevederile art. 2, pct. 3, lit. b) și art. 3, pct. 5 din OUG nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și
completările ulterioare;
▪ 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. i) 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, dl. Andrei Gheorghe, Direcţia
Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului
Târgoviște.
INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan

Red. D.I.
Compartimentul de resort căruia i-a fost
transmis prezentul proiect
Biroul Contencios Juridic
Comisia de specialitate căreia i-a fost
transmis prezentul proiect
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Comisia nr. 3
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Municipiul Târgovişte
Consiliul Local

Anexa la HCL nr. ___/30.09.2020

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. 175/30.05.2018, dl. Andrei Gheorghe să
exercite dreptul de vot aferent părţilor sociale deţinute şi înregistrate în
Registrul Asociaţilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:
1. Să constate încetarea mandatului de administrator și director al societății
Municipal Security S.R.L. a domnului Tomescu Constantin, ca urmare a
renunțării la mandat.
Pentru __________ Împotrivă_________ Abţinere________
2. Să voteze în Adunarea Generală a Asociațialor candidatul propus de
consiliul local în persoana _________, ca administrator al societății Municipal
Security S.R.L.
Pentru __________ Împotrivă_________ Abţinere________
3. Să aprobe și să semneze contractul de mandat și indicatorii de performanță,
contract ce urmează a fi încheiat între societatea Municipal Security S.R.L. și
administratorul ales, conform anexei.
Pentru __________ Împotrivă_________ Abţinere________

APROBAT,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TARGOVISTE,
Jr. Daniel-Cristian Stan

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului
Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Asociatilor
Municipal Security SRL
convocata la data de 15.10.2020

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 Municipiului Targoviste de asociat la Municipal
Security SRL, detinator a 50.000 de parti sociale din capitalul social al societatii,
si in vederea exercitarii drepturilor ce decurg din aceasta calitate, Municipal
Security SRL a instiintat Consiliul Local al municipiului Targoviste cu privire la
convocarea adunarii generale a asociatilor in data de 15.10.2020, ora 12, ordinea
de zi supusa dezbaterii fiind urmatoarea:
1. Constatarea incetarii mandatului de administrator si director al Municipal
Security SRL a domnului Tomescu Constantin, ca urmare a renuntarii la mandat;
2. Alegerea noului administrator al societatii Municipal Security SRL si aprobarea
contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat intre societate si administratorul
ales.
Avand in vedere ordinea de zi supusa dezbaterii, la stabilirea limitelor
mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a
Asociatilor Municipal Security SRL ce va avea loc la data de 15.10.2020, ora 12,
urmeaza a se avea in vedere urmatoarele informatii:
Astfel, prin Hotararea nr. 2/21.07.2015 adoptata de Adunarea Generala a
Asociatilor Municipal Security SRL, domnul Tomescu Constantin a fost ales
administrator al societatii, iar prin H.C.L. nr. 426/31.10.2017 s-a aprobat incheierea
contractului de mandat intre acesta si Consiliul Local al municipiului Targoviste,

domnul Tomescu Constantin indeplinind, potrivit prevederilor art. 16 din Actul
constitutiv al societatii, si functia de director.
Totodata, prin Actul aditional nr. 1 la contractul de mandat, aprobat prin
H.C.L. nr. 246/27.07.2018 si in conformitate cu prevederile statutare, durata
mandatului administratorului este de 3 ani, respectiv pana la 25.06.2021.
In conformitate cu prevederile art. 9 lit.a din contractul de mandat aprobat
prin H.C.L. nr. 426/31.10.2017, domnul Constantin Tomescu a notificat societatea
cu privire la renuntarea la mandatul de administrator al Municipal Security SRL.
Avand in vedere ca, potrivit prevederilor contractului de mandat si ale
art.2030 alin.1 lit.b Cod civil, renuntarea la mandat reprezinta unul din modurile de
incetare a contractului, urmeaza a se lua act de incetarea mandatului de
administrator al domnului Constantin Tomescu.
In acest context, in conformitate cu prevederile Legii societatilor - nr. 31/1990
si ale actului constitutiv, este necesara alegerea unui nou administrator al Municipal
Security SRL, care, potrivit prevederilor art. 16 din Actul constitutiv, va indeplini
si functia de director al societatii.
In acest sens, urmeaza a se avea in vedere dispozitiile art. 197 alin.1 din Legea
nr. 31/1990, potrivit carora „Societatea este administrata de unul sau mai multi
administratori, asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea
generala”, precum si prevederile art. 16 din Actul constitutiv care stabilesc ca
societatea Municipal Security SRL este administrata de un singur administrator,
avand si calitatea de director, durata mandatului fiind de 3 ani.
De asemenea, prevederile art. 194 alin.1 lit.b din Legea nr. 31/1990 stabilesc
ca una din obligatiile principale ale adunarii generale a asociatilor este aceea „sa
desemneze administratorii si cenzorii, sa ii revoce/demita si sa le dea descarcare de
activitate...”, in acelasi sens fiind si prevederile art. 11 lit.j din Actul constitutiv al
Municipal Security SRL.
Ca urmare, se impune ca, in vederea alegerii unui nou administrator al
Municipal Security SRL de catre adunarea generala a asociatilor, Consiliul Local
al Municipiului Targoviste, exercitand, in numele asociatului Municipiul
Targoviste, drepturile si obligatile rezultate din aceasta calitate, sa desemneze, prin
procedura de vot stabilita potrivit art. 93 alin.2 din Regulamentul de organizare si
functionare al Consiliului Local, aprobat prin H.C.L. nr. 152/30.06.2020, persoana
propusa ca si candidat al Municipiului Targoviste la functia de administrator al
Municipal Security SRL.
In acest sens, urmeaza a se avea in vedere si faptul ca, in conformitate cu
prevederile art. 3 pct.5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor publice, Consiliul Local al municipiului Targoviste, in calitate de
autoritate publica tutelara, astfel cum aceasta este definita de art. 2 pct.3 lit.b din
O.U.G. nr. 109/2011, are competenta de a propune, in numele unitatii

administrativ-teritoriale care are calitatea de asociat intr-o societate cu raspundere
limitata, candidati pentru functia de administrator al respectivei societati.
De asemenea, in adunarea generala a asociatilor urmeaza a fi aprobat
contractul de mandat ce va fi incheiat cu administratorul ales al societatii, precum
si indicatorii de performanta, ca instrumente de masura a performantei
intreprinderii publice, ce vor constitui anexa la contractul de mandat.
Fata de cele expuse, se propune spre analiza proiectul de hotarare privind
aprobarea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in
Adunarea Generala a Asociatilor Municipal Security SRL ce va avea loc in data de
15.10.2020.

Birou Contencios-Juridic,
Jr.Rujoiu Daniela

