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ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL TECUCI
HOT Ă RÂREA NR.
DIN 27.09.2018
Privincl: Acordnl asociatului UAT Municipiul Tecuci , prin oranuI s ău deliberativ
Consiliul Local Tecuci privind revocarea contractului de mandat a dlui Voinea Ionut din
functia de Adininistrator/Director General al Compania de Utilit ăti Publice Tecuci SRL,
prin renuntarea la mandat.
Iniţiator:C ătălin ConstantinHurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Galaţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului
/25.09.2018;
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de
27.09.20 1 8;
Având în vedere:
- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată sub
/25.09.2018;
- raportul
de
specialitate
întocmit
Serviciul
Juridic,înregistrat
de
sub
/25.09.2018;
- raportul/rapoartele de avizare al comisiei de specialitate nr.1,2,3,4,5;
În baza prevederilor:
- contractul de mandat nr. 1 0/20 1 8 încheiat cu dl Voinea Ionu ţ;
- cererea nre.151/CL/17.09.2018 de renun ţare la mandat a domnului Voinea Ionuţ;
- HCL nr. 76/2018;
- Art. 36 alin 1, alin 3 si art.45 alin 5 din Legea 215/2001 privind administra ţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art.194 din Legea nr.31/1990 a societ ăţilor, republicat ă cu modificările si completările
ulterioare;
-Art. 49 si art. 51 din OG nr.35/2002 de aprobare a regulamentului - cadru de organizare
i funcţionare a consiliului local, cu modific ările si completările ulterioare;
- art. 85 din Regulamentul de organizare si funcţionare al consiliului Local tecuci aprobat
prin HCL nr.21/30.01.2018;
-art.45, alin 5 şi art.1 15 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1. Asociatul - UAT Municipiul Tecuci prin organul s ău deliberativ - Consiliul Local Tecuci
este de acord cu revocarea contractului de mandat a dlui Voinea Ionu ţ din funcţia de
Administrator/Director General al Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci SRL, prin renunţarea la
mandat.
Art.2.Cu data prezentei orice prevedere contrar ă se abrogă.
Art.3.Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă celor interesaţi prin grija Secretarului UAT Municipiul
Tecuci.

PRESEDINTE DE Ş EDIN ŢĂ

Rezultatul votului secret este:
-

voturi "Pentru"

-

voturi „ impotrivă"

-

abţineri

SECRETAR

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE NRŢP,125.09.2018
Privind: Acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci , prin omanul s ău
deliberativ Consiliul Local Tecuci privind revocarea contractului de mandat
a dlui Voinea Ionu ţ din functia de Administrator/Director General al
Compania de Utilit ăti Publice Tecuci SRL, prin renuntarea la mandat
In baza competentelor legale ,Consiliul Local Tecuci a infiintat societatea cu
raspundere limitata ZONE VERZI TEC SRL, actual ă Compania de Utlităţi Publice
Tecuci SRL .
Prin HCL nr.76/2018 Consiliul Local Tecuci şi-a dat acordul privind
desemnarea domnului Voinea Ionu ţ în funcţia de administrator al Companiei de
Utilităţi Publice Tecuci SRL.
in baza acestei hot ărâri s-a incheiat contratul de mandat nr. 10/25.04.2018. Una
din clauzele de incetare a mandatului este „renun ţarea la mandat de c ătre
administrator„.
Prin cererea nr.151/CL/17.09.2018 domnul Voinea Ionu ţ a renunţat la mandat
conform art.17 lit.c) din contractul de mandat nr.10/2018. Cererea domnului
Voinea este aprobat ă de către reprezentantul UAT Municipiul Tecuci în AGA la
Companiei, în speţă domnul Ursulic ă.
Având în vedere aceste aspecte, consider ăm c ă este necesar ă promovarea unui
proiect de hot ărâre privind acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin
organul său deliberativ- Consiliul Local Tecuci, privind revocarea contrac -tului de
mandat a dlui Voinea Ionu ţ din funcţia de Administrator/Director General al
Compania de Utilităţi Publice Tecuci SRL, prin renunţarea la mandat .

PRIMAR

ROMÂNIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL JURIDIC
RAPORT DE SPECIALITATE
P-71-/.2.-- /25.09.2018
Privind: Acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci , prin oraanul s ău
deliberativ Consiliul Local Tecuci privind revocarea contractului de mandat
a dlui Voinea Ionut din funcţ ia de Administrator/Director General al
Compania de Utilităţ i Publice Tecuci SRL, prin renun ţarea la mandat
Art. 36 alin 2 lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administra ţia public ă
locală, republicată in 2007 cu modificările i completările ulterioare, prevede :
Consiliul local exercit ă următoarele categorii de atribuţii: atribuţii privind
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institu ţiilor
ş i serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor
autonome de interes local, iar art. 36 alin 3 lit. c) din acela şi act normativ prevede :
consiliul local exercită, în numele unităţ ii administrativ-teritoriale, toate drepturile
şi obligaţiile corespunz ătoare participa ţiilor deţinute la societ ăţi comerciale sau
regii autonome, in condiţiile legii.
Art. 194 alin. 1 litera „b" din Legea nr. 31/1990 privind societatile
republicata cu modificarile si completarile ulterioare ,prevede ca obligatie
principala a adunarii generale a asociatilor desemnarea/revocarea
administratorului.
Având in vedere aceste prevederi legale,consider ăm că proiectul de hot ărâre
privind acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin organul s ău deliberativConsiliul Local Tecuci,privind revocarea contractului de mandat a dlui Voinea
Ionuţ din funcţia de Administrator/Director General al Compania de Utilit ăţi
Publice Tecuci SRL, prin renun ţarea la mandat
SERVICIULTURIDIC

