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ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
PRIMARIA

PRoTECT DE HorAnAnn,
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Motru in Adunarea General[ a

Acfionarilor la Societatea Comercial[ Directia Publica Motru S.A pentru a analiza qi a hotdri 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;edinJei AGA

PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU EC. MOREGA COSTEL COSMIN

Avind in vedere:

- Adresa Directriei Publice Motru S.A. nr. 65123.05.2022,inregistratdla Consiliul Local Motru
sub nr. 35 | 123.05.2022;

- H.C.L.nr. 39/06.05.2022 pentru modificarea art. 2 al H.C.L.Motru nr. 15122.03.2022,,
privind aprobarea reorganizdrii Adunarii Generale a Aclionarilor la Societatea Comerciald
Direcfia Publicd Motru S.A gi a Mandatului de reprezentare in baza cf,ruia reprezentantul
Municipiului Motru in Adunarea Generald a Aclionarilor la Societatea Comerciald Directia
Publici Motru S.a. i;i va desflgura activitatea";

- Mandatul de reprezentare aprobat prin H.C.L. nr.15122.03.2022;
- Actul constitutiv al S.C. Direcfia Publica Motru S.A;
- Prevederile Legii nr. 3111990, privind societi{ile comerciale cu modific[rile gi complet6rile

ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. l09l20ll privind guvernan{a corporativd a intreprinderilor publice, cu

modificirile qi complet[rile 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;

In temeiul art. 136, alin. l din O.U.G.nr.57l20l9 privind Codul administrativ, cu
modific[rile ;i completirile ulterioare,

PROPUNE:

ART.I. Se acordd mandat special domniqoarei consilier local Petrigor Florentina Eugenia ,

reprezentant al Municipiului Motru in Adunarea Generali a Ac[ionarilor la Societatea Comercial6
Directia Publici Motru S.A. , sd analizeze gi sI hotdrasc[ in conformitate cu interesele
Municipiului Motru asupra punctelor 3, 4, 5,7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17 ;i l9 aflate pe ordinea de
zi a gedinfei 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 exerciliului financiar aferent
anului 2020;
7.. Aprobarea bilanlului contabil gi a contului de profit gi pierdere pe anul 2020.
8. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al societ[fii Direc{iei Publice

Motru SA aferent anului 2020;
9. Reintregirea contului,, alte rezerye" cu suma de 71.046,92 lei suma recuperati in urma
deciziei nr. 35608/30.09.2019 de anulare a creanfelor la bugetul local.



12. Prezentarea gi aprobarea Raportului Administratorilor privind exerciliul 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 bilan{ului contabil gi a contului de profit ;i pierdere pe anul 2021.
17. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al societilii Direcliei Publice

Motru SA aferent anului 2021;
19. Aprobarea Bugetuluidevenituri gicheltuielipeanul 20229i a listeide investilii ;

ART.2. Prevederile hot[r6rii vor fi duse la indeplinire de reprezentantul Municipiului Motru in
Adunarea General[ a Acfionarilor la S.C. Direcfia Publica Motru S.A gi S.C. Direclia Publicl
Motru S.A.

ART.3. Hotdrdrea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului,
Compartimentului guvernanld corporativd din cadrul Primiriei Municipiului Motru, Societdlii
Comerciale Direc(ia Publicd Motru S.A gi reprezentantului Municipiului Motru in Adunarea
Generali a Acfionarilor la S.C. Direclia Publica Motru S.A.
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Referat de aprobare
privind acordara unui mandat special reprezentantului Municipiului Motru in Adunarea

General6 a Aclionarilor la Societatea Comerciald Direclia Publicd Motru S.A pentru a analiza
qi a hotdri in conformitate cu interesele Municipiului Motru asupra punctelor 3 , 4, 5 , 7 , 8, 9 ,

72,13,14,16,17 ;i l9 aflate pe ordinea de zi a qedinlei AGA

Prin adresa nr. 65123.05.2022 , inregistratS la Consiliul Local Motru sub ff.
351123.05.2022 , S.C. Direclia Publicd Motru SA, prin preqedintele Consiliului de

Administralie, solicitd Consiliului Local Motru acordarea unui mandat special

reprezentantului municipiului Motru in Adunarea GeneralS a Actionarilor la Societatea

ComercialS Direclia Publicd Motru S.A Gorj, astfel incdt in conformitate cu interesele
Municipiului Motru sd analizeze qi sd hotirasci asupra punctelor 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14,
16,17 Ei 19 aflate pe ordinea de zi, a qedinlei AGA , respectiv:

3 Prezentarea Ei 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 extem privind rezultatul exerciliului financiar
aferent anului 2020;
7.. Aprobarea bilanfului contabil Ei a contului de profit qi pierdere pe anul 2020.
8. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al societdlii Direcfiei

Publice Motru SA aferent anului 2020;
9. Reintregirea contului,, alte rezerye" cu suma de 71.046,92Iei suma recuperatd in
urma deciziei nr. 35608/30.09.2019 de anulare a creanfelor la bugetul local.
12. Prezentarea qi aprobarea Raportului Administratorilor privind exerciliul financiar
aferent anului 2021;
13. Aprobarea Raportului comisiei de cenzori privind rezultatul exerciliul financiar
aferent anului 2021;
14. Aprobarea Raportului Auditorului extern privind rezultatul exerciliului financiar
aferent anului 2021;
16. Aprobarea bilanlului contabil qi a contului de profit qi pierdere pe anul 2021.
17. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al societdlii Direc(iei

Publice Motru SA aferent anului 2021;
19. Aprobarea Bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul2022 gi a listei de investilii ;

Fa!6 de cele prezentate mai sus, pentru a se debloca situafia creatd de vechea conducere

datoritd unui management defectuos la societatea Direclia Publicd Motru S.A, am intocmit
proiectul de hotdrire ce va fi supus spre aprobarea Consiliului Local in qedinfa ordinard
publicd din data de 26.05.2022 prin suplimentarea ordinii de zi .

Raportul de specialitate va fi intocmit de urgen!6 de doamna Lonea Vasilica consilier
juridic cu atribulii guvernanld corporativd.
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Raport de specialitate
La proiectul de hotdrire,, privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului

Motru in Adunarea General5 a Aclionarilor la Societatea Comerciald Direclia Publicd Motru S.A
pentru a analiza qi a hotlri in conformitate cu interesele Municipiului Motru asupra punctelor 3,

4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17 qi I9 aflate pe ordinea de zi aEedinlei AGA"

Analiz6nd referatul de aprobare Ei proiectul de hotdrdre iniliat de domnul Primar cu
privire la proiectul de hotdr6re privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Municipiului Motru in Adunarea Generald a Aclionarilor la Societatea Comerciald Direclia
Publicl Motru S.A sd analizeze gi sd hotdrascd in conformitate cu interesele Municipiului Motru
asuprapunctelor3,4,5,7,8,9,12,13,14,16,l7qi19 aflatepeordineadezi agedinleiAGA,
menlionez urm6toarele:

Labaza intocmirii proiectului de hotdrAre s-a avut in vedere:
- Adresa Direcfiei Publice Motru S.A. nr. 65123.05.2022, inregistratd la Consiliul Local

Motru sub nr. 351123.05.2022;
- Prevederile Legii m. 3111990, privind societ5lile comerciale cu modificdrile gi

completdrile ulterioare;
- H.C.L.nr. 39106.05.2022 pentru modificarea art. 2 al H.C.L.Motru nr. 15122.03.2022,,

privind aprobarea reorganizdrii Adun6rii Generale a Acfionarilor la Societatea
Comerciald Direcfia Publicd Motru S.A Ei a Mandatului de reprezentare inbaza cdruia
reprezentantul Municipiului Motru in Adunarea Generali a Acfionarilor la Societatea
Comercial5 Direclia Publicd Motru S.a. iEi va desfrqura activitatea";

- Mandatul de reprezentare aprobat prin H.C.L. nr.15122.03.2022;
- Actul constitutiv al S.C. Direcfia Publicd Motru S.A.
- Prevederile O.U.G. ff. 10912011 privind guvernanla corporativd a intreprinderilor

publice, actualizatd;
- Referatul de aprobare intocmit de domnul Primar ec. Morega Costel Cosmin;

Prin H.C.L.nr. 39106.05.2022 s-a desemnat reprezentantul Municipiului Motru in
Adunarea Generali a Aclionarilor la S.C.Direclia Publica Motru S.A.
Prin proiectul de hotdr6re mandatul este dat reprezentanului Municipiului Motru,

respectiv domni;oarei consilier local Petrigor Florentina Eugenia pentru a vota in conformitate cu
interesele Municipiului Motru asupra punctelor 3, 4, 5,7,8,9, 72, 13, 14, 16, l7 gi l9 aflate pe
ordinea de zi a qedinfei AGA:

3 Prezentarea gi 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 exerciliului financiar
aferent anului 2020;
7.. Aprobarea bilanlului contabil gi a contului de profit qi pierdere pe anul 2020.
8. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al societSlii Direcfiei Publice

Motru SA aferent anului 2020;
9. Reintregirea contului,, alte rezerve" cu suma de 71.046,92 lei suma recuperatd in urma
deciziei nr. 35608/30.09.2019 de anulare a creanlelor la bugetul local.
12. Prezentarea gi aprobarea Raportului Administratorilor privind exerciliul financiar
aferent anului 2021;
13. Aprobarea Raportului comisiei de cenzori privind rezultatul exerciliul financiar
aferent anului 2021;
14. Aprobarea Raportului Auditorului extern privind rezultatul exerciliului financiar
aferent anului 2021;
16. Aprobarea bilanlului contabil qi a contului de profit gi pierdere pe anul 2021.
17. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al societSlii Direcfiei

Publice Motru SA aferent anului 2021;
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19. Aprobarea Bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul2022 qi a listei de investilii ;

Proiectul de hotdrdre prezentat este fundamentat juridic.
Sunt respectate atdt cerinlele de form[ cdt gi cerin]ele de fond iar normele iniliate prin

acesta se integreazd in ansamblul legislaliei gi nu conlin solulii care ar contraveni cu actele pe

baza qi in executarea cdrora urmeazd. sd fie aprobat.
in concluzie, {indnd cont de competen}a materialS gi teritorialS a Consiliului Local al

Municipiului Motru, proiectul de hotdrAre indeplinegte toate condiliile pentru a fi supus spre

aprobare in forma prezentatd.

Consilier juridic cu atribufii corporative,
Lonea Vasilica



DIRECTIA PUBLICA MOTRU S.A.
bl. C3, cam.5 Municipiul Motru Judetul Gorj

AIr. ff...dL:Qsfiozz CONSI LIUL iUOIR,
NR

Catre,
Consiliul Local Motru

LZ_

ln atentia domnisoarei consilier local PEIRISOR FLORENTINA
EUGENIA - reprezentant in AGA

Revenim la adresa nrfi7105.05.2022, inregistrata la Consiliul Local Motru sub

nr.318/05.05.2022 si va comunicam ca, in data de 25 mai 2022, orele L600, Adunarea

Generala a Actionarilor societatii Directia Publica Motru SA, este convocata in sedinta

ordinara, sedinta ce va avea loc la sediul societdlii din Calea Tismanei nr.3lA, bl.C3,

cam.5, municipiul Motru, judeful Gorj, conform Convocatorului cu nr de inregistrare

26119.04.2022, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr1712121.04.2022, partea a

IV-a. In situatia in care sedinta nu va putea avea loc pe data de 25.05.2022, data celei
de-a doua Adunari Generale a Actionarilor va fi pe data de 27 mai 2022, sedinta

urmand a avea loc in acelasi loc, ora si va avea aceeasi ordine de zi precizate pentru

prima sedinta.

Ordinea de Zi a sedintei AGA este urmatoarea:

l. Prezentarea si aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare constituit in

cadrul Consiliului de Administratie al societatii Directia Publica Motru SA.

2. Prezentarea si aprobarea Raportului Directorului General privind exerci(iul financiar aferent

anului 2020.
3. Prezentarea si aprobarea Raportului Administratorilor privind exercifiul financiar aferent

anului 2020.

4. Aprobarea Raportului comisiei de cenzori privind rezultatul exerciliului financiar aferent

anului 2020.

5. Aprobarea Raportului Auditorului extern privind rezultatul exercifiului financiar aferent anului
2020.
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6. Desemnarea reprezentantului Adundrii Generale a Ac(ionarilor, in vederea semnlrii Procesului

verbal de aprobare a bilanlului contabil gi repartizarea profitului societ[fii Direcfia Publicd
Motru SA aferent anului 2020.

7. Aprobarea bilangului contabil ;i a contului de profit ;i pierdere pe anul 2020.
8. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al societ[1ii Direclia Public[ Motru

SA, aferent anului 2020.
9." Reintregirea contului "alte rezerve" cu suma de 71.046,92 lei, suma recuperata in urma deciziei

nr.35608/30 .09.2019 de anulare a ueantelor la bugetul local.
10. Prezentarea si aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare constituit in

cadrul Consiliului de Administratie al societatii Directia Publica Motru SA.
I l. Prezentarea si aprobarea Raportului Directorului General privind exerci{iul financiar aferent

anului 2021.

ll.Prezentarea si aprobarea Raportului Administratorilor privind exercifiul financiar aferent

anului 2021.

l3.tAprobarea Raportului comisiei de cenzori privind rezultatul exerciliului financiar aferent

anului 2021.

14. .Aprobarea Raportului Auditorului extern privind rezultatul exerciliului financiar aferent anului
2021.

15. Desemnareareprezentantului Adunlrii Generale a Ac{ionarilor, in vederea semnlrii Procesului

verbal de aprobare a bilanfului contabil gi repartizarea profitului societ5tii Direc(ia Publica

Motru SA aferent anului 2021.

. 16. Aprobarea bilanfului contabil ;i a contului de profit gi pierdere pe anul 2021.

17. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al societ[1ii Direcfia Publicd Motru
SA, aferent anului 2021.

18. Aprobarea Organigramei si Statului de Functii al societatiiDirectia Publica Motru SA, valabile
incepand cu luna iunie 2022, in temeiul art.l4 din Actul Constitutiv Actualizat al societatii

DIRECTIA PUBLICA MOTRU SA.

19. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si a listei de investitii.
20. Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Societatii Directia Publica Motru

SA, valabil incepand cu luna iunie2022.
2l . Desemnarea persoanei imputemicite sd semneze semneze hotararile ce se vor lua.

22. Desemnarea persoanei imputernicite sd efectueze operafiunile de declarare si inregistrare la

Registrul Comertului de pe l6nga Tribunalul Gorj a hotararilor sedintei AGA.
23. Diverse.

Avand in vedere ca

Pe ordinea de zi se afla puncte pentru care, in conformitate cu prevederile

din Actul Constitutiv al Directiei Publice Motru SA, reprezentantul in
Adunarea Generala a Actionarilor societdfii Directia Publica Motru SA va
putea lua o hotarare in urma obtinerii unui mandat special prealabil de la
organul care i-a numit, respectiv punctele 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17
si 19 de pe Ordinea de Zi - '3. Prezentarea si aprobarea Raportului
Administratorilor privind exerciliul financiar aferent anului 2020 ; 4. Aprobarea
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Raportului comisiei de cenzori privind rezultotul exerciliului financior aferent anului
2020; 5. Aprobarea Raportului Auditorului extern privind rezultatul exerciliului

finonciar aferent onului 2020 ; 7. Aprobarea bilanlului contabil ;i a contului de profit ;i
pierdere pe anul 2020; 8. Aprobareo propunerii privind repartizarea profitului net al
societdlii Direclia Publicd Motru SA, aferent anului 2020 ; 9. Reintregireo contului "alte

rezerve " cu sumo de 7 1.046,92 lei, suma recuperata in urma deciziei
nr.35608/30.09.2019 de anulare o creantelor la bugetul local; 12. Prezentarea si
aprobarea Raportului Administratorilor privind exerciliulfinanciar aferent anului 2021 ;
13. Aprobarea Raportului comisiei de cenzori privind rezultatul exerciliului financior
aferent anului 2021 ; 14. Aprobarea Raportului Auditorului extern privind rezultatul
exerciliului financior aferent anului 2021 ; 16. Aprobarea bilanlului contabil ;i a

contului de profit qi pierdere pe anul 2021;17. Aprobarea propunerii privind
repartizarea profitului net al societdlii Direclia Publicd Motru SA, aferent anului 2021 ,'

19. Aprobareo Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si a listei de investitii ."

va rugam sa faceti demersuri de initiere a unui proiect de hotarare, in
vederea obtinerii mandatului special necesar reprezentantilor in Adunarea
Generala a Actionarilor, respectiy obtinerea unei hotarari de mandatare in sedinta
Consiliului Local din luna mai 2022, astfel incat sa puteti prezenta mandatul
special Ia data si ora sedintei, mandat obligatoriu necesar pentru a putea analiza si

a hotari in AGA societatii Directia Publica Motru SA din data de mai sus.
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ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
CONSILIUL LOCAL

rro:rAnAnrc
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 qi a
Mandatului de reprezentare in bazacdruiareprezentantul Municipiului Motru in Adunarea

Generald a Aclionarilor la Societatea Comerciald Direclia Publicd Motru S.a. iqi va desfE;ura
activitatea"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPruLUI MOTRU
AvLnd tn vedere:

5712019 privind Codul Administrativ, cu modificirile ;i completlrile ulterioare;

completdrile ulterioare;

Societatea ComercialS Direc(ia Publicd Motru S.A gi a Mandatului de reprezentare in baza clruia
reprezentantul Municipiului Motru in Adunarea Generald a Acfionarilor la Societatea ComercialS
Direcjia Publicd Motru S.a. i;i va desftgura activitatea;

normative, republicati cu modificarile si completdrile ulterioare;

generalS a Aclionarilor la Societatea ComercialA UATAA Motru SA,

In temeiul prevederilor art. 139, alin.l din O.U.G.nr. 5712019 privind Codul administrativ,
cu modificlrile qi completirile ulterioare,

HOTARA$rE..
Art.I. Se modificdart.Z din H.C.L.Motru nr. 15122.03.2022,, privind aprobarea reorganizdrii
Adun5rii Generale a Aclionarilor la Societatea Comerciald Direcfia Publicd Motru S.A gi a
Mandatului de reprezentare in baza cdruia reprezentantul Municipiului Motru in Adunarea
Generald a Acfionarilor la Societatea Comercial6 Direclia Publicd Motru S.a. igi va desfEqura
activitatea", referitor la desemnarcareprezentantului Municipiului Motru in Adunarea Generald a

Aclionarilor la S.C.Direcfia Publicl Motru S.A, qi va avea urmdtorul cuprins:

,, Art.2. Se desemneazd. s5. facd parte din Adunarea Generali a Actionarilor la S.C.
Direcfia Publicd Motru S.A , consilier local - Petriqor Florentina Eugenia " ;

Art. II. Celelalte prevederi din H.C.L.nr.15122.03.2022 rdmdn neschimbate.
Art.I[. Prevederile prezentei hotdr6ri vor fi duse la indeplinire de Primarul Municipiului Motru,
reprezentantul municipiului Motru in A.G.A. la S.C. Direcfia Publicd 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. HotdrArea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului,
Serviciului C.S.P.L.P.P.M. din cadrul Primdriei Municipiului Motru, Secretarului General al
Municipiului Motru, reprezentantului Municipiului Motru in AGA qi S.C. Direclia Publicd
Motru S.A.

din

in qedinla extraordiqard a C.L. Motru
, vot impotriva, .....!....... ablineri. exprimate

SECRETAR

Nr.
Data:06.05.2022

JR. GINA

la qedin!6 qi din totalul de 19 consilieri in funcfie.


