
              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 a Acţionarilor la societatea 

MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte 

 

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii 

ianuarie 2021, având în vedere: 

▪  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2574/22.01.2021, 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 şi 

completările ulterioare;  

▪ Prevederile H.C.L. nr. 243/26.11.2020 privind desemnarea reprezentantului 

Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății 

MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.; 

▪ Prevederile art. 3 și art. 15 din Actul Constitutiv al Municipal Construct S.A.; 

▪ Prevederile Hotărârii A.G.A. Municipal Construct S.A. nr. 38/19.06.2013; 

▪ Prevederile Contractului de închiriere nr. 1487/19.06.2013; 

▪ 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. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) 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 a Acţionarilor la Municipal Construct S.A., în care se va 

supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în A.G.A. la 

MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dna. Alina-Loredana Eftene, 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 

  22 ianuarie 2021 

Biroul Contencios Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1   

Comisia nr. 2   

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4    

Comisia nr. 5 X  

 



Anexa  la HCL nr. ___/__________ 

                                                     

PROCURA SPECIALĂ 

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale  

a Acţionarilor MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. 

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe 

reprezentantul său numit prin H.C.L nr. 243/26.11.2020, dna. ALINA-

LOREDANA EFTENE, să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor 

deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor pentru punctul de pe ordinea 

de zi, astfel:  

 

1. Să aprobe modificarea art. 3 din actul constituiv al societății după cum 

urmează: 

Articolul 3. 

Sediul societăţii 

 

(1) Sediul societăţii este în România, Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, 

Strada I.C. Brătianu, Nr. 38, etaj II, în suprafață de 160 mp. Sediul societăţii 

poate fi schimbat la altă adresă în Municipiul Târgoviște pe baza hotărârii 

Adunării Generale a Acţionarilor potrivit legii. 

(2) Societatea are o bază de producție situată în următoarea locație: 

▪  Baza de producție prefabricate din beton și Depozit materiale de construcții 

în str. Radu de la Afumați nr.7,  Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa. 

(3) Societatea poate înființa șantiere, puncte de lucru și alte sedii secundare situate 

în alte localități din țară și străinătate, numai în urma hotărârii Adunării 

Generale a Acționarilor cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. 

  

 

    Pentru  ____________   Împotrivă_________  Abţinere_________      

 

 

 

 

 



SE APROBA                                                                                                                                       

PRIMAR, 

JR. DANIEL- CRISTIAN STAN 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

PRIVIND MODIFICAREA  

ACTULUI CONSTITUTIV AL MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. 

  

 

 

 

 Avand in vedere: 

 - lit. l.), alin.1. , articolul 15 si alin. 2. , articolul 15 din Actul Constitutiv al 

MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.; 

 - hotararea AGEA nr.38/19.06.2013 prin care se aproba infiintarea unui 

punct de lucru la Centrala Termica SARO, situat in str. Laminorului, nr. 14, 

loc. Targoviste, jud. Dambovita si a Contractului de inchiriere 

nr.1487/19.06.2013, incheiat intre TERMICA SA – societate in insolventa si 

MUNICIPAL CONSTRUCT SA pentru Centrala Termica SARO; 

 - prevederile punctului 2, alin.2, art. 3 din Actul Constitutiv al MUNICIPAL 

CONSTRUCT S.A.; 

 - Procesul – verbal de evacuare din imobil si restituire a bunurilor de catre 

MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. sosietatii TERMICA S.A., CONFORM 

Deciziei nr. 527/03.07.2017 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in dosarul 

nr. 4249/120/2014/a2. 

 

 Intrucat contractul de inchiriere nr.1487/19.03.2013 incheiat intre TERMICA 

S.A .TARGOVISTE – societate in faliment  si MUNICIPAL CONSTRUCT 

S.A.  avand ca obiect inchirierea Centrala Termica SARO cu sediul in str. 

Laminorului, nr. 14, Targoviste, jud Dambovita a incetat incepand cu data de 

10.07.2020, se propune Consiliului Local al Municipiului Targoviste 

modificarea art.3 din Actul Constitutiv in sensul eliminarii Punctului de lucru 

– Centrala Termica SARO, Str. Laminorului, nr. 14, Targoviste, jud. 

Dambovita.  

 



 Ca urmare a modificarilor propuse art.3,, Sediul societatii” va avea 

urmatorul continut: 

 

Articolul 3 

 

Sediul societăţii 

 

(1) Sediul societăţii este în România, Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, 

Strada I.C.Bratianu, Nr.38, etaj II, in suprafata de 160 mp. Sediul societăţii 

poate fi schimbat la altă adresa in Municipiul Targoviste pe baza hotărârii 

Adunării Generale a Acţionarilor potrivit legii. 

(2) Societatea are o bază de productie situată în urmatoarea locație: 

▪ Baza de productie prefabricate din beton si Depozit materiale de constructii in 

str. Radu de la Afumati nr.7  Targoviste jud.Dambovita 

 (3)  Societatea poate infiinta santiere, puncte de lucru si alte sedii secundare 

situate in alte localitati din tara si strainatate, numai in urma hotararii Adunarii 

Generale a Actionarilor cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. 

 

            

                                     VICEPRIMAR, 

                           JR.CATALIN RADULESCU 

 

 

 

                                                                                                                      

MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. 

                                                                                                            

DIRECTOR GENERAL, 

         EC.STANCIU MIHAIL 

 

 

 

        BIROU CONTENCIOS JURIDIC, 

                JR. ELENA EPURESCU 

 

 


