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ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
PRIMARIA

PRoIECT DE HorAnAnn
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Motru in Adunarea General6 a

Aclionarilor la Societatea Comerciala Direclia Publici Motru S.A pentru a analiza gi a hotdri in
conformitate cu interesele Municipiului Motru asupra punctelor 3,4,5,7 ;i 8, aflate pe ordinea de zi

a gedinleiAGA

PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU EC. MOREGA COSTEL COSMIN

Avind in vedere:

- Adresa Direcfiei Publice Motru S.A. nr. 78131.05.2022,inregistrati la Consiliul Local Motru
sub nr. 384131 .05.2022;

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

privind aprobarea reorganizdrii Adunarii Generale a Aclionarilor la Societatea ComercialS
DirecJia Publici Motru S.A ;i a Mandatului de reprezentare in baza cdruia reprezentantul

Municipiului Motru in Adunarea Generali a Aclionarilor la Societatea Comerciali Directia
Publicd Motru S.a. igi va desfr;ura activitatea";

- Mandatul de reprezentare aprobat prin H.C.L. nr.15122.03.2022;
- Actul constitutiv al S.C. Directia Publica Motru S.A;
- Prevederile Legii nr. 3l/1990, privind societdtile comerciale cu modific[rile gi complet[rile

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

modificdrile ;i completirile ulterioare;
- Prevederile Legii nr.24/2000 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. I din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificirile qi completlrile ulterioare,

PROPUNE:

ART.I. Se acordh mandat special domnigoarei consilier local Petrigor Florentina Eugenia ,

reprezentant al Municipiului Motru in Adunarea Generald a Actionarilor la Societatea Comerciald
Direclia Publica Motru S.A. , sd analizeze qi sd hotarascl in conformitate cu interesele
Municipiului Motru asupra punctelor 3, 4, 5,7 qi 8 aflate pe ordinea de zi a gedinlei AGA ,

respectiv:
3 Prezentarea gi aprobarea Raportului Administratorilor privind exerciliul financiar aferent
anului 2019;
4. Aprobarea Raportului comisiei de cenzori privind rezultatul exerciliul financiar aferent
anului 2019;
5. Aprobarea Raportului Auditorului extern privind rezultatul exerciliului financiar aferent
anului 2019;
7. Aprobarea bilanlului contabil gi a contului de profit ;i pierdere pe anul 2019.
8. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al societitii Directia Publicd Motru
SA aferent anului 2019:



ART.2. Prevederile hotlr6rii vor fi duse la indeplinire de reprezentantul Municipiului Motru in
Adunarea GeneralS a Acfionarilor la S.C. Direclia Publica Motru S.A qi S.C. Direclia Publicd
Motru S.A.

ART.3. HotdrArea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului,
Compartimentului guvernanld corporativi din cadrul Primlriei Municipiului Motru, Societdlii
Comerciale Direclia Publica Motru S.A gi reprezentantului Municipiului Motru in Adunarea
Generald a Aclionarilor la S.C. Directia Publica Motru S.A.

AVIZAT LEGALITATE
SECRE GENERAL
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Referat de aprobare
privind acordara unui mandat special reprezentantului Municipiului Motru in Adunarea

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

aflate pe ordinea de zi a gedinlei AGA

Prin adresa nr. 78131.05.2022 , inregistratd la Consiliul Local Motru sub ff.
384131.05.2022, S.C. Direcfia Publicd Motru SA, prin preqedintele Consiliului de

Administralie, solicitd Consiliului Local Motru acordarea unui mandat special
reprezentantului municipiului Motru in Adunarea Generald a Aclionarilor la Societatea
ComercialS Direclia Publica Motru S.A Gorj, astfel inc6t in conformitate cu interesele
Municipiului Motru sd, analizeze gi sd hotdrascS asupra punctelor 3, 4,, 5,,7 ;i 8 aflate pe

ordinea de zi, a qedinfei AGA , respectiv:
3 Prezentarea qi aprobarea Raportului Administratorilor privind exerciliul financiar
aferent anului 2019;
4. Aprobarea Raportului comisiei de cenzori privind rezultatul exerciliul financiar
aferent anului 2019;
5. Aprobarea Raportului Auditorului extem privind rezultatul exerciliului financiar
aferent anului 2019;
7.. Aprobarea bilanlului contabil gi a contului de profit qi pierdere pe anul 2019.
8. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al societdlii Direclia

Publicd Motru SA aferent anului 2019;
Fa!6 de cele prezentate mai sus, pentru funclionarea in bune condilii a societdlii Direclia

Publicd Motru S.A, am intocmit proiectul de hotdr6re ce va fi supus spre aprobarea
Consiliului Local in qedinla extraordinard din data de 10.06.2022.

Raportul de specialitate va fi intocmit de urgenld de doamna Lonea Vasilica consilier
juridic cu atribulii guvernanld corporativd.

Ec.
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Raport de specialitate
La proiectul de hotdrdre,, privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului

Motru in Adunarea Generald a Aclionarilor la Societatea ComercialS Direcfia Publica Motru S.A
pentru a analiza qi a hotari in conformitate cu interesele Municipiului Motru asupra punctelor 3,

4,5,7 Ei 8 aflate pe ordinea de zi a qedinlei AGA"

Analiz6nd referatul de aprobare Ei proiectul de hotlrAre iniliat de domnul Primar cu
privire la proiectul de hot[rdre privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Municipiului Motru in Adunarea Generald a Aclionarilor la Societatea Comerciald Directia
Publica Motru S.A sd analizeze gi s[ hotdrascd in conformitate cu interesele Municipiului Motru
asupra punctelor 3, 4, 5,7 ;i 8 aflate pe ordinea de zi a ;edinlei AGA, menlionez urmdtoarele:

Labazaintocmirii proiectului de hot[rdre s-a avut in vedere:
- Adresa Direcliei Publice Motru S.A. nr. 78l3l.05.2022,inregistratd la Consiliul Local

Motru sub nr. 384131.05.2022;
- H.C.L.nr. 39106.05.2022 pentru modificarea art. 2 al H.C.L.Motru m. 15122.03.2022,,

privind aprobarea reorganizdrii Adundrii Generale a Aclionarilor la Societatea
Comerciald Direclia Public[ Motru S.A qi a Mandatului de reprezentare in baza cdruia
reprezentantul Municipiului Motru in Adunarea Generald a Aclionarilor la Societatea
Comerciald Direclia Publica Motru S.a. iEi va desfrqura activitatea";

- Mandatul de reprezentare aprobat prin H.C.L. nr.15122.03.2022;
- Actul constitutiv al S.C. Directia Publicd Motru S.A;
- Prevederile Legii nr. 3111990, privind societSlile comerciale cu modific5.rile qi

completlrile ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. l09l20ll privind guvemanta corporativd a intreprinderilor

publice, cu modificdrile gi completdrile 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;

Prin H.C.L.nr. 39106.05.2022 s-a desemnat reprezentantul Municipiului Motru in
Adunarea Generald a Aclionarilor la S.C.Direclia Publicd Motru S.A.

Prin proiectul de hotdr6re mandatul este dat reprezentanului Municipiului Motru,
respectiv domniqoarei consilier local Petri;or Florentina Eugenia pentru a vota in conformitate cu
interesele Municipiului Motru asuprapunctelor 3,4,5,7 qi 8 aflate pe ordinea dezia qedinlei
AGA:

3 Prezentarea qi aprobarea Raportului Administratorilor privind exerciliul financiar
aferent anului 2019;
4. Aprobarea Raportului comisiei de cenzori privind rezultatul exerciliul financiar
aferent anului 2019;
5. Aprobarea Raportului Auditorului extern privind rezultatul exerciliului financiar
aferent anului 2019;
7.. Aprobarea bilanlului contabil ;i a contului de profit gi pierdere pe anul 2019.
8. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al societdlii Direcfiei Publice

Motru SA aferent anului 2019;
Proiectul de hotdrdre prezentat este fundamentat juridic.
Sunt respectate at6t cerin[ele de formd c6t qi cerin]ele de fond iar normele ini]iate prin

acesta se integreazl in ansamblul legisla{iei qi nu con}in solu}ii care ar contraveni cu actele pe
baza Si in executarea cdrora urmeazd sd fie aprobat.

In concluzie, findnd cont de competenfa materiald gi teritorialS a Consiliului Local al
Municipiului Motru, proiectul de hotdr6re indeplinegte toate condiliile pentru a fi supus spre
aprobare in forma prezentatd..

Consilier juridic cu atribulii

w

Lonea Vasilica
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Catre,
Consiliu! Local [Motru

Prin prezenta va comunicam ca, in data de 27 mai 2022, atat Consiliul de Administratie
intrunit inaintea sedintei AGA in vederea avizarii spre aprobarea AGA a situatiilor financiare aferente
anului 2021 (cele aferente anului 2020 fiind avizate de CA anterior), cat si Adunarea Generala a

Actionarilor societatii Directia Publica Motru SA, convocata in sedinta ordinara pentru aprobarea
situatiilor financiare aferente anilor 2020 si 2021, s-au constatat urmatoarele :

1. Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2019, datorita neintrunirii AGA pentru
aprobarea acestora, au fost depuse prin Hotararea Consiliului de Administratie in functie, pentru
evitarea sanciunilor prevazute de lege in caz de nedepunere a acestora.

Avand in vedere faptul ca, in anul2019 Directia Publica Motru SA a inregistrat un profit net
in cuantum de 124.309 lei, iar Adunarea Generala a Actionarilor este organul cu competenta si

atributii in aprobarea acestor situatii financiare, se impune validarea hotararii CA, respectiv aprobarea
de catre AGA a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2019, pentru ca aceasta sa poata
hotari cu privire la repartizarea profitului net, profit ramas nerepartizat pana la aceasta data.

2. La solicitarea noastra, adresata reprezentantului AGA cu privire la a hotari repartizarea
profitului aferent anului 2019, ramas nerepaftizat, domnisoara Petrisor Florentina Eugenia
(reprezentantul in AGA), ne-a comunicat ca nu are mandat special pentru asta si, desi este in interesul
actionarului sa i se repartizeze partea din profit cuvenita, nu poate sa-si incalce limitele de

reprezentare si cele ale mandatului special.

Prin urmare, reprezentantul in AGA ne-a solicitat sa informam de urgenta actionarul despre
cele constatate si totodata va solicitam acordarea mandatului special urgent si absolut necesar
pentru sedinta AGA din data de 10.06.2022, ce va avea loc la sediul societilii din Calea Tismanei
nr.31A, b1.C3, cam.5, municipiul Motru, judetul Gorj, ora 1900.

In situatia in care sedinta nu va putea avea loc pe data de 10.06.2022, data celei de-a doua
Adunari Generale a Actionarilor va fi pe data de l4 iunie2022, 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 pe anul 2019.

1.



2' Prezentarea si aprobarea Raportului Directorului General privind exerciliul financiar aferent
anului 2019.

3. Prezentarea si aprobarea Raportului Administratorilor privind exerciliul financiar aferent
anului 2019.

4. Aprobarea Raportului comisiei de cenzori privind rezultatul exercitiului financiar aferent
anului 2019.

5. Aprobarea Raportului Auditorului extern privind rezultatul exercifiului financiar aferent anului
2019.

6. Desemnarea reprezentantului Adundrii Generale a Acfionarilor, in vederea semnlrii Procesului
verbal de aprobare a bilanfului contabil gi repartizarea profitului societdlii Direcfia Publicl
Motru SA aferent anului 2019.

7 . Aprobarea bilanfului contabil ;i a contului de profit ;i pierdere pe anul 2olg.
8. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al societdlii Direclia Publicl Motru

SA, aferent anului 2019.
9. Desemnarea persoanei imputernicite si semneze semneze hotararile ce se vor lua.
10. Desemnarea persoanei imputernicite sI efectueze operafiunile de declarare si inregistrare la

Registrul Comertului de pe lAnga Tribunalul Gorj a hotararilor sedintei AGA.
I l. Diverse.

Avand in vedere ca

o 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 societ6fii Directia Publica Motru SA va putea lua o hotarare in urma
obtinerii unui mandat special prealabil de la organul care i-a numit, respectiv puncrele 3,
4, 5, 7 si I de pe Ordinea de Zi - "3. Prezentarea si aprobarea Raportului
Administratorilor privind exerciliul financiar aferent anului 2019 ; 4, Aprobarea
Raportului comisiei de cenzori privind rezultatul exerciliului financiar aferent anului
2019 ; 5. Aprobareo Raportului Auditorului extern privind rezultatul exerciliului
financiar aferent anului 2019 ; 7. Aproborea bilanyului contabil ;i o contului de profit ;i
pierdere pe anul 2019; 8, Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al
societdlii Direclia Publicd Motru SA, aferent anului 2019,,

va rugam sa initiati de urgenta un proiect de hotarare, in vederea obtinerii mandatului
special necesar reprezentantului in Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv obtinerea unei
hotarari de mandatare in sedinta Consiliului Local, astfel incat acesta sa poata prezenta
mandatul special la data si ora sedintei, mandat obligatoriu necesar pentru a putea analiza si a
hotari in AGA societatii Directia Publica Motru SA punctele de pe Ordinea de Zi de mai sus.
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PRESEDINTELE TIE,
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