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 şedinţa ordinară a lunii
august 2020, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 28261/12.08.2020, 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 28262/12.08.2020 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 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. 2721 din Legea societăţilor nr.
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
▪ Prevederile punctelor 422 și 423 din Reglementările contabile privind
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul
1802/2014;
▪ Prevederile HCL nr. 115/30.04.2020 privind stabilirea limitelor mandatului
reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaților
la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.;
▪ 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 va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit
procurii speciale prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează
aplicabilitatea.
Art. 3 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
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Anexa la HCL nr. ___________

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 modifice repartizarea inițială a profitului realizat în anul 2019, aprobat
prin HCL nr. 115/30.04.2020 și Hotărârea nr. 3/14.05.2020 a Adunării
Generale a Asociaților, după cum urmează:
- rezerve legale - 4.260 lei;
- acoperirea pierderilor din anii precedenţi - 19.425 lei;
- acoperirea pierderilor din corecţii contabile - 62.188 lei;
Pentru __________ Împotrivă_________ Abţinere________

APROBAT,
PRIMARUL MUNICIPIULUI
TÂRGOVISTE
Jr. Cristian Daniel Stan

REFERAT DE APROBARE
Consiliul Local Municipal Târgovişte are calitatea de asociat al SC 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.
În acest sens vă solicităm să supuneţi spre aprobare Consiliului Local
Municipal Târgovişte mandatarea reprezentantului numit prin HCL nr.
175/30.05.2018, dl.Andrei Gheorghe, să exercite dreptul de vot aferent părţilor
sociale în Adunarea Generală a Asociaților pentru aprobarea noii Propuneri de
repartizare a profitului net realizat în anul 2019.

Director,
Jr. Constantin Tomescu

Municipal Security S.R.L.
Tîrgovişte, B-dul Independenţei nr.2

Aprob
Primarul Municipiului Tîrgovişte
Jr. Cristian Daniel Stan

Raport de specialitate
privind Propunerea de repartizare a profitului net realizat în 2019
Ca şi eveniment ulterior închiderii exerciţiului financiar 2019, în timpul controlului Camerei
de Conturi Dîmboviţa efectuat la Municipal Security S.R.L. în perioada 25.02.2020 – 07.04.2020
(perioada controlată fiind cuprinsă între ianuarie 2017 şi decembrie 2019), societatea a înregistrat
în contabilitate corecţii din anii anteriori pierdere în sumă de 140.819 lei reprezentând cheltuieli
de exploatare – uzura obiectelor de inventar. Informaţia se regăseşte în notele ataşate situaţiilor
financiare anuale 2019.
În hotărârea Adunării generale a asociaţiilor privind aprobarea situaţiilor financiare pentru
anul 2019 ale societăţii Municipal Security S.R.L. şi a repartizării profitului realizat de societate în
anul 2019, profitul net s-a repartizat astfel:
- rezerve legale – 4.260 lei;
- acoperirea pierderilor din anii precedenţi - 19.425 lei;
- dividende - 31.094 lei;
- alte rezerve - 31.094 lei.
Conform prevederilor de la pct. 423 din Reglementările contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP
1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare:
” (1) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar curent, după
aprobarea situaţiilor financiare anuale conform legii, şi cel reportat aferent exerciţiilor financiare
precedente, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a
acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.
(2) În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea
contabilă este la latitudinea adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, respectiv a consiliului
de administraţie”.
În privinţa repartizării profitului, pct. 422 din aceleaşi reglementări prevede că evidenţierea
în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectuează după adunarea generală a
acţionarilor sau asociaţilor care a aprobat repartizarea profitului, iar închiderea contului de profit
se face la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile
financiare anuale.

Având în vedere că nu se pot distribui dividende dacă nu sunt acoperite pierderile
contabile, iar conform art. 272¹ din Legea nr. 31/1990 a societăţilor „se pedepseşte cu închisoare
de la un an la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului
de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii care: …
b) încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi
distribuite în cursul exerciţiului financiar pe baza situaţiei financiare interimare şi anual, pe baza
situaţiilor financiare anuale, sau contrar celor rezultate din acestea”, înaintăm spre aprobare noua
propunere de repartizare a profitului net realizat în anul 2019, conform anexei, astfel:
- rezerve legale - 4.260 lei;
- acoperirea pierderilor din anii precedenţi - 19.425 lei;
- acoperirea pierderilor din corecţii contabile - 62.188 lei.

Societatea Municipal Security S.R.L.
Director,
Jr. Constantin Tomescu
Contabil şef
Ec. Diana Nicoleta Stănescu

Municipiul Tîrgovişte
Viceprimar
Jr. Cătălin Rădulescu

Director economic
Ec. Silviana Ecaterina Marin

Şef Birou Contencios Juridic
Jr. Elena Epurescu

