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ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Motru in Adunarea General[ a

Aclionarilor la Societatea Comercial[ Direc{ia Publici Motru S.A pentru a analiza gi a hotlri in
conformitate cu interesele Municipiului Motru asupra punctelor 3, 4, 5,7 , 8,9, 12, 13, 14, 16, 17 qi

l9 aflate pe ordinea de zi a gedinfei AGA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU

Avfind in vedere:

- Adresa Direcliei Publice Motru S.A. nr. 65123.05.2022,\nregistratdla Consiliul Local Motru
sub nr. 35 | /23.05.2022;

- H.C.L.nr. 39/06.05.2022 pentru modificarea art. 2 al H.C.L.Motru nr. 15122.03.2022,,

privind aprobarea reorganizdrii Adunlrii Generale a Aclionarilor la Societatea Comercial5
Direclia Publici Motru S.A ;i a Mandatului de reprezentare in baza c[ruia reprezentantul
Municipiului Motru in Adunarea Generali a Aclionarilor la Societatea Comerciald Direc{ia
Publicd Motru S.a. igi va desfdgura activitatea";

- Mandatul de reprezentare aprobat prin H.C.L. nr.15122.03.2022;
- Actul constitutiv al S.C. Direc[ia Public[ Motru S.A;
- Prevederile Legii nr. 3l/1990, privind societdtile comerciale cu modificlrile gi completdrile

ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 10912011 privind guvernanta corporativi a intreprinderilor publice, cu

modificirile gi completSrile ulterioare;
- Prevederile Legii nr.2412000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor

normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Referatul de aprobare intocmit de domnul Primar ec. Morega Costel Cosmin;
- Raportul de specialitate;
- Proiectul de hotdrdre;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

In temeiul art. 139, alin. l din O.U.G.nr.57l20l9 privind Codul administrativ, cu
modificirile ;i completirile ulterioare,

HOTARASTE:t

ART.I. Se acordl mandat special domni;oarei consilier local Petri;or Florentina Eugenia ,

reprezentant al Municipiului Motru in Adunarea Generali a Aclionarilor la Societatea Comercial[
Direc[ia Public[ Motru S.A. , sd analizeze gi sd hotdrascd in conformitate cu interesele
MunicipiuluiMotru asuprapunctelor3,4,5,7,8,9,12,13,14,16,17gi l9 aflatepeordineade
zi a gedinlei AGA, respectiv:

3 Prezentarea ;i aprobarea Raportului Administratorilor privind exerciliul financiar aferent
anului 2020;
4. Aprobarea Raportului comisiei de cenzori privind rezultatul exerciliul financiar aferent
anului 2020;
5. Aprobarea Raportului Auditorului extern privind rezultatul exerci(iului financiar aferent
anului 2020;
7.. Aprobarea bilanlului contabil gi a contului de profit ;i pierdere pe anul 2020;



-

8. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al societ[fii Direcfiei Publice
Motru SA aferent anului 2020;
9. Reintregirea contului,, alte rezerye" cu suma de 71.046,92 lei suma recuperatd in urma

deciziei nr. 35608/30.09.2019 de anulare a creanfelor la bugetul local.
12.Prezentarea gi aprobarea Raportului Administratorilor privind exercifiul financiar aferent

anului 2021;
13. Aprobarea Raportului comisiei de cenzori privind rezultatul exerciliul financiar aferent

anului 2021;,
14. Aprobarea Raportului Auditorului extern privind rezultatul exercifiului financiar aferent

anului 2021:,
16. Aprobarea bilanfului contabil gi a contului de profit gi pierdere pe anul 2021.
17. Aprobarea propunerii privind rcpartizarea profitului net al societlfii Direcfiei Publice

Motru SA aferent anului 2021;
19. Aprobarea Bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2022 Si a listei de investilii ;

ART.3. Hot[rdrea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului,
Compartimentului guvernanld corporativd din cadrul Primdriei Municipiului Motru, Societalii
Comerciale Direc[ia Publicl Motru S.A qi reprezentantului Municipiului Motru in Adunarea
Generald a Acfionarilor la S.C. Direcfia Publica Motru S.A.

Aceastd hotdrdre a fost adoptatd in gedin{a ordinari a C.L. Motru
cu un nr. de ./..9 voturi pentru,....=. vot impotiive, .....-..... ablineri, exprimate

din nr. total d" 1.9... consilieriprezenti la gedint[9i din totalul de l9 consilieri in func(ie.
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ART.2. Prevederile hotdr6rii vor fi duse la indeplinire de reprezentantul Municipiului Motru in
Adunarea Generald a Acfionarilor la S.C. Direcfia Publica Motru S.A gi S.C. Direcfia Publicd
Motru S.A.
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