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 Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii
noiembrie 2021, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 43628/17.11.2021, 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 nr. 43629/17.11.2021 al Direcţiei Economice Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite şi Taxe Locale, 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 Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
▪ Prevederile H.G. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată;
▪ Convocatorul nr. 2557/15.11.2021 al Adunării Generale a Asociaților
Municipal Security S.R.L.;
▪ Avizul 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;

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,
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 reprezentantul
Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaților la societatea
Municipal Security S.R.L, dna. Alina-Loredana Eftene şi pentru comunicare,
Secretarul General al Municipiului Târgovişte.
INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan
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Anexa la HCL nr.

/18.11.2021

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 H.C.L. nr. 26/25.02.2021, dna. Eftene AlinaLoredana, 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 modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului
de organizare și funcționare ale societății Municipal Security S.R.L., conform
anexelor la prezentul mandat.
Pentru _____________ Împotrivă__________ Abţinere________
2. Să aprobe tariful maximal de pază, în cuantum de 21,27 lei/oră fără T.V.A.,
pentru serviciile prestate de către Societatea Municipal Security S.R.L.,
începând cu data de 01.01.2022, către instituțiile subordonate Consiliului
Local.
Pentru _____________ Împotrivă__________ Abţinere________

Nr………/………………….
Aprobat,
Primarul Municipiului Târgovişte
Jr. Cristian Daniel Stan

Referat de aprobare
Potrivit dispoziţiilor art.129 alin. (3) lit. d) din Codul administrativ adoptat prin
O.U.G. nr. 57/2019, Consiliul Local al Municipiului Târgovişte exercită în numele unităţii
administrativ-teritoriale drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la
societăţi şi regii autonome, în condiţiile legii. Municipiul Târgovişte prin Consiliul Local
Municipal are calitatea de asociat al societăţii Municipal Security S.R.L.
Având în vedere necesitatea creşterii tarifului pe ora de pază pentru serviciile
prestate de Municipal Security S.R.L. care să fie în corelaţie cu creşterile salariului minim
brut pe ţară şi să asigure cheltuielile de funcţionare ale societăţii, se propune aprobarea
unui tarif pe oră de pază de 21,27 lei fără T.V.A.
De asemenea, se propune o reorganizare a activităţii printr-o structură adaptată
resurselor şi nevoilor societăţii, precum şi cu o corelare a funcţiilor cu codul COR., în
acest sens fiind necesară modificarea organigramei, a statului de funcţii şi în mod
corespunzător a R.O.F.-ului societăţii.
Faţă de cele expuse, vă solicităm să supuneţi spre aprobare Consiliului Local
Municipal Târgovişte proiectul de hotărâre privind aprobarea limitelor mandatului
reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţilor societăţii
Municipal Security S.R.L

Administrator
Ec. Păunescu Mihai Andrei

Nr………/………………….
Aprob,
Primarul Municipiului Târgovişte
Jr. Cristian Daniel Stan

Raport de specialitate
privind stabilirea tarifului de pază pentru serviciile de pază prestate de Municipal
Security S.R.L. în anul 2022 şi a modificării organigramei, statului de funcţii şi
R.O.F.-ului societăţii
Având în vedere evoluţia salariului minim brut pe ţară din perioada cuprinsă între
anii 2020 – 2022, (stabilit pentru anul 2020 prin H.G. nr. 935 din 13 decembrie 2019
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru anul 2021
prin H.G. nr. 4 din 13 ianuarie 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată şi pentru anul 2022 prin H.G. nr. 1.071 din 4 octombrie 2021 pentru
stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată), precum şi faptul că
tariful actual al serviciilor de pază prestate de societatea noastră este insuficient pentru
a acoperi cheltuielile salariale, este absolut necesară o majorare a tarifului care să
permită acoperirea cheltuielilor de funcţionare ale societăţii.
Tariful actual este de 17,85 lei pe ora de pază fără T.V.A. ultima sa majorare fiind
făcută în anul 2020, prin Hotărârea AGA nr. 1/11.02.2020.
Evoluţia în paralel a salariului minim brut pe ţară şi a tarifului pe oră de pază al
societăţii se prezintă astfel:
Tarif
(lei)
Majorare
fără
Majorare
Salariu minim
salariu
Diferenţa
TVA
tarif (%)
(lei)
minim(%)
(%)
2019
17,49
2.080
2020
17,85
2,06
2.230
7,21
5,15
2021
17,85
2.300
3,14
3,14
2022
2.550
10,87
10,87
Majorare
(lei) şi
procent
3,42
19,16
Tarif final
21,27
Având în vedere cele prezentate, este necesară, după principiul proporţionalităţii,
corelarea creşterilor salariului minim brut pe economie cu tariful de prestări servicii pază
cu un procent de 19,16%, ceea ce înseamnă un tarif pe ora de pază de 21,27 lei fără
T.V.A.
De asemenea, în urma analizei activităţii societăţii, a situaţiei sale economicofinanciare dificile şi având în vedere că anumite funcţii existente în actuala organigramă

şi stat de funcţii nu se mai regăsesc în codul COR 2021, s-a ajuns la concluzia că este
necesară o reorganizare a activităţii printr-o structură adaptată resurselor şi nevoilor
societăţii, precum şi cu o corelare a funcţiilor cu codul COR.
Astfel, se propune o subordonare cu cat mai putine trepte ierarhice a personalului
de pază şi a conducerii acestuia prin desfiinţarea Departamantului pază şi funcţiei de
conducere corespunzătoare, a Serviciului pază şi funcţiei de conducere corespunzătoare
şi a trecerii în subordinea Directorului societăţii a Dispeceratului şi Intervenţiei. Prin
reorganizare, Compartimentul de pază şi ordine unităţi învăţământ şi autorităţi publice se
va redenumi Biroul de coordonare şi control activităţi de securitate şi va fi condus de un
şef birou, care va avea în subordine 2 formaţii de servicii de securitate, conduse de câte
un inspector de securitate.
Totodată, se desfiinţează funcţiile de specialist resurse umane, secretară, îngrijitor
clădiri.
Viceprimar
Jr. Cătălin Rădulescu

Director economic
Ec. Silviana Ecaterina Marin

Administrator
Ec. Mihai Andrei Păunescu

