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PROIECT DE IIOTAN.ARrc
pentru modificarea arl.2 alH.C.L.Motru nr. 15122.03.2022,, privind aprobarea reorganizirii

Adundrii Generale a Aclionarilor la Societatea Comerciali Direclia Publicd Motru S.A Ei a

Mandatului de reprezentare in baza cdruia reprezentantul Municipiului Motru in Adunarea
Generald a Aclionarilor la Societatea Comerciald Direcfia Publicd Motru S.a. igi va desftgura

activitatea"

Primarul Municipiului Motru, ec. Morega Costel Cosmin:
Avhnd tn vedere:

O.U.G.nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu modific[rile gi completirile ulterioare;

completdrile ulterioare;

Aclionarilor la Societatea Comerciald Direclia Publicd Motru S.A qi a Mandatului de

reprezentare in baza c5ruia reprezentantul Municipiului Motru in Adunarea Generald a

Acfionarilor la Societatea Comerciala Direcfia Publicl Motru S.a. iqi va desfbEura activitatea;

normative, republicatd cu modificarile si completdrile ulterioare;

Adunarea generald a Aclionarilor la Societatea Comercial[ UATAA Motru SA,

In temeiul prevederilor art. 136, alin.l din O.U.G.nr.5712019 privind Codul
administrativ, cu modificlrile qi completlrile ulterioare,

PROPUNE :

Art.I. Se modificdart.2 din H.C.L.Motru nr. 15122.03.2022,, privind aprobarea reorganizdrii
Adundrii Generale a Aclionarilor la Societatea Comerciald Direclia Publicl Motru S.A gi a
Mandatului de reprezentare in baza cdruia reprezentantul Municipiului Motru in Adunarea
Generald a Acfionarilor la Societatea Comerciald Direclia Public[ Motru S.a. iqi va desflqura
activitatea", referitor la desemnareareprezentantului Municipiului Motru in Adunarea General6 a

Aclionarilor la S.C.Direcfia Public[ Motru S.A, ;i va avea urmdtorul cuprins:

,, M Se desemneazd sd, facd parte din Adunarea Generald a Actionarilor la S.C.
Direclia Publicd Motru S.A , consilier local - Petriqor Florentina Eugenia " ;

Art. II. Celelalte prevederi din H.C.L.nr.15122.03.2022 rdm6n neschimbate.
Art.I[. Prevederile prezentei hotlrdri vor fi duse la indeplinire de Primarul Municipiului Motru,
reprezentantul municipiului Motru in A.G.A. la S.C. Direcfia Public[ Motru S.A. , Serviciul
C.S.P.L.P.P.M., din cadrul Primdriei Municipiului Motru qi Societatea Direclia Publicd Motru
S.A.
Art.IV. Hotirdrea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului,
Serviciului C. din cadrul Primdriei Municipiului Motru , Secretarului General al
Munici ui Municipiului Motru in AGA ;i S.C. Direclia Publicd
Motru S
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Referat de aprobare
Al proiectului pentru modificarea art.2 alH.C.L.Motru nr.15122.03.2022,, privind

aprobarea reorganizdrii Adundrii Generale a Aclionarilor la Societatea Comerciald Direclia
Publicd Motru S.A Ei a Mandatului de reprezentareinbaza cdruia reprezentantul

Municipiului Motru in Adunarea GeneralS a Aclionarilor la Societatea Comerciald Directia
Publica Motru S.a. iqi va desfEqura activitatea"

Avind in vedere faptul cI Direc{ia Publici Motru SA la ora actuali
are un management defectuos ceea ce impiedici buna func{ionare a societ5{ii,
pentru buna func(ionare a acesteia qi pentru a impiedica dizolvarea societlfii
este necesar a se proceda urgent ,conform legii, la stabilirea unei conduceri
Iegale, care si asigure buna func(ionare a acesteia.

De altfel, Direcfia Publici Motru, prin nenumiratele adrese aduse la
cunoqtin{a consiliului local , a prezentat situafia precari cu care se confruntl
la ora actuall.

Prin ^rt. 
2 al H.C.L.nr. 15122.03.2022 s-a desemnat reprezentantul

Municipiului Motru in AGA Ia Direc{ia Publici Motru S.A. firi a se respecta
configura{ia politici de Ia alegeri, aqa cum prevede O.U.G.nr. 51/2019, cu
modificirile qi completirile ulterioare.

Pentru a putea da curs celor solicitate de Direcfia Publicl Motru qi

pentru funcfionarea in bune condi{ii a societi{ii, este necesar a se inl5tura
managementul defectuos creat pffni acum qi numi o conducere care si asigure
buna func{ionare a acesteia .

Astfel am''inifiat proiectul de hotirf,rfrre,, privind modificarea art.2 al
H.C.L.Motru nr. 15122.03.2022 ;i desemnarea reprezentantului Municipiului
Motru in Adunarea Generali a Ac{ionarilor Ia S.C. Direcfia Publici Motru
S.A, restul prevederilor rimfln neschimbate , proiect pe care il supun spre
aprobare in forma prezentati.

Raportul de specialitate va fi intocmit de doamna Lonea Vasilica consilier
juridic, func{ionar public cu atribu{ii pe guvernan(i corporativi.
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Raport de specialitate
pentru modificarea art.2 alH.C.L.Motru nr. 15122.03.2022,, privind aprobarea

reorganizdrii Adundrii Generale a Aclionarilor la Societatea Comerciald Direclia Publicd
Motru S.A ;i a Mandatului de reprezentareinbaza cdruia reprezentantul Municipiului
Motru in Adunarea Generald a Acfionarilor la Societatea Comerciall Direclia Publicd

Motru S.a. iEi va desfE;ura activitatea"

Analiz6nd referatul de aprobare Ei proiectul de hotdr6re iniliat de domnul Primar cu
privire la proiectul de hotlr6re pentru modificarea art. 2 al H.C.L.Motru nr.
15122.03.2022 qi desemnarea reprezentantului Municipiului Motru in Adunarea
Generall a Ac{ionarilor la S.C. Direcfia Publici Motru S.A. menlionez urmdtoarele:

Labaza intocmirii proiectului de hot5rdre s-a avut in vedere:

O.U.G.nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;

qi completdrile ulterioare;

Aclionarilor la Societatea Comerciali Direcfia Publicd Motru S.A qi a Mandatului de

reprezentare inbaza cdruia reprezentantul Municipiului Motru in Adunarea Generald a

Aclionarilor la Societatea Comerciald Direcfia Publicd Motru S.a. i;i va desfrqura
activitatea;

actelor normative, republicatd cu modificarile si completirile ulterioare;

Adunarea generalS a Aclionarilor la Societatea Comerciali UATAA Motru SA,

Conform art. 29 din O.U.G. ff. 10912011 privind guvernanfa corporativd a

intreprinderilor publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, membrii consiliului de

administralie sunt desemnafi de adunarea generald a aclionarilor , la propunerea consiliului
de administralie in func{ie sau a aclionarilor.

Conform art. 64n3 din acela;i act normativ alin. (1) ,,Num[rul reprezentanfilor
statului sau ai unitafi administrativ teritoriale in adunarea generald, a aclionarilor la
intreprinderile publice este de maximum doud persoane".

Consiliul Local poate sd nominalizeze un reprezentant, acesta fiind de la PSD,
respect6ndu-se configurafia politicd de la alegeri deoarece la societatea UATAA Motru S.A ,

societate cu aclionariat unic Consiliul Local, in adunarea generald este un reprezentant
ALDE ;i un loc vacant al reprezentantului PNL, respect6ndu-se configuralia politic5 ,

conform H.C.L.nr. 33 H.C.L.nr. 33105.04.2021 privind desemnarea reprezentanfilor
Consiliului Local Motru in Adunarea general5 a Ac{ionarilor la Societatea Comercial[
UATAA Motru SA,

Proiectul de hotdr6re prezentat este fundamentat juridic.
Sunt respectate atet cerinlele de formi cdt qi cerinlele de fond iar normele iniliate prin

acesta se integreazd in ansamblul legislaliei qi nu contin solulii care ar contraveni cu actele pe
baza gi in executarea cdrora urmeazd sd fie aprobat.

ln concluzie, lin6nd cont de competenta materiali qi teritoriald a Consiliului Local al
Municipiului Motru, proiectul de hotdrdre indeplinegtea toate condiliile pentru a fi supus
spre aprobare in forma prezentatd,.

Cu atribufii guvernanfl corporativl
Consilier juridic,

Lonea Vasilica
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HOTARARE
privind aprobatea reorganiz6rii Adun{rii Generale a Aclionarilor la Societatea Comercial[ Direetia
Publicd Motru S.A" , qi a,,Mandatului de Reprezentare" in baza cEruia reprezentantul municipiului

Motru in Adunarea Generall a Aclionarilor la Societatea Conrerciald Direcfia Publici Motru S.A. iqi
va desfrqura activitatea

CONSILruL LOCAL AL MUNICIPIUTUI MOTRU
Av6nd in vedere:
- Adresa societ6fii Direc{ia Public5 Motru S.A.nr. 2597117.03.2022
- HCL nr. 172/19.12.2A19 privind majorarea cu lYo a capitalului social delinut de cltre Municipiul

Motru prin Consiliul Local Motru la Societatea Direcfia Publicl Motru SA prin preluarea cu platd a
ac{iunilor delinute pAnI tn prezent de cEtre Sindicatul liber al Func{ionarilor Publici din Primdria
Motru;

- H.C.L.nr.38/28.07.2016 privind rnodificarea art. I ;i art. 2 din H.C.L.Motru nr.86 din 31.07.2014
privind aprobarea reorganizlrii Adunlrii Generale a Aclionarilor la Societatea Comerciall Direcfia
Publicd Morru S.A . a ,,Mandatului de Reprezentare" in baza ciruia reprezentanlii municipiului Motru
in Adunarea Gsnerald a Ac{ionarilor la Societatea Comercial6 Direclia Publici Motru S,A. igi vor
desfrqura activitatea

- HCL nr.86131.07.2014 prir.ind aprobarea reorganizdrii Adunirii Generale a Aclionarilor la Sosietatea
Comercialfi Direclia Publicn Motru S.A. , a ,.Mandatului de Reprczentare" in baza clruia
reprezentanlii municipiului Motru in Adunarea CeneralE a Aclionarilor la Societatea Comerciala
Direclia Publicn Motru S.A. igi vor des{Egura activitatea:

- H.C.l-.nr. l3l30.01 .2020 privird aprobarea reorganizirii Adr"rn6rii Generale a Aclionarilor la Societatea
Comercial5 Direclia Publici Motru S.A. qi a .,Mandatului de Reprezentare" in baza c6ruia
reprezentanlii rnunicipiului Motru in Adunarea General6 a Aclionarilor la Societatea ComercialS
Direclia Publicd Motru S.A. iqi vor desf[gura activitatea;

- Prevederile l-egii nr. 3ll1990, privind societilile comercialc cu modificirile gi cornpletirile ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanla corporativE a intreprinderilor publice, cu

modificirile qi complet[rile ulterioare;
- H.G.nr. 7221?016 pentru aprobarea Normeior metodologice de aplicate a unor prevederi din

O.U.G.nr. I09120I i privind guvemanla corporativA a ?ntreprinderilar.;
- Prevederile HotEririi Consiliului Local Motru nr.53 din 19.07.2010 privind aprobarea reorganizirii

Direcliei Publice Motru in Societate pe Acliuni,. cu modificdrile ;i completirile ulterioare;
- Prevederile art. 129 din O.U.G.nr. 5712019 privind CodulAdministrativ;
- Prevederile Legii nr.24/2A00 privind Normele de telrnica legislative pentru elaborarea actelor

normative, r epub I icata cu mod i fi cari le si cornpletari Ie u lterir:rare:
- Referatul de aprobare;
- Raportul de specialitate:
- Proiectul de hotfirire;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

in temeiul art.l39. alin.l din O.U,G.nr. 5'1/2019 privind Coduladministrativ, cu modificirile gi cornplet[rile
ulterioare

HOTARA$TE:

Art.1. - Se aprobl reorganizarea Adun[rii Generale a Aclionarilor la Societatea Comercial[ Direc]ia
Publicn Motru S.A. num*rul reprezentanlilor urrndnd sd fie modificat de Ia 2 la I persoane.

Art.Z. - Se desemneaz-[ s[ fac[ parle din Adunarea Generall a Aclionarilor la Societatea Comerciali
Direclia Publicd Motru S.A, consiliet:local domnul Iovalt Sorin loan.
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?nbaza ciruia

art. 3 din prezenta
qi membru desemnat

municipiului Motru in
Motru S.A iqi va

pa4i.
(3) Dupa

GuvemanlI corporativE
reprezentantului
Direclia Publicl Motru

Art.s. - Se mandaleazd Primarul Municipiului Motru.
Reprezentare", in numele qi pe*tru Municipiul Motm.

semndrii acestuia de cltre cele doud

in A.G.A.

sd incheie gi sd semneze .,Mandatul de

ocupa

valoare egala.
in vigoare Ia data

Art. 7. La data adoptlrii hotErArii iqi ?nceteaz[ aplicabilitatea orice prevedere contrarf,.

in funclie.

DE

din

Art.8. - Prevederile prezentei hotir&ri vor fi duse la indeplinire de reprezentantul Municipiului Motru
in A.G.A. la Societatea Comercial6 Direclia Publich Motru S.A., nominalizat la art. 2.

Compartimentul Guvernanl6 Ccqporativfi qi de Societatea Direcfia Publicfl Motru S.A.

Art.g. - Hot[rdrea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului, persoanei

desemnate la art. 2, Compartirnentului Guvernan{i Corporativi gi Societfilii Comerciale Direc{ia
Publici Motru S.A.

a C.L. Motru
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