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PROIECT DE HOTĂ RÂRE NR. 	 
privind aprobarea modific ă rii Hotă ră rii Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 93 din 20.12.2013 privind 

aprobarea asocierii jude ţ ului Ialomi ţ a cu municipiul Slobozia îu vederea constituirii „S.C. 
SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.", cu modifică rile ulterioare 

Consiliul Jude ţ ean Ialomita, 
Avă nd in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 'V4"i -12022  -Pk/ din /6 . 4.2022 al Pre ş edintelui Consiliului Judetean 

Ialomita, 
Examinând: 
- Raportul de specialitate nr. of/4/2022 - 	din ł .Oź .2022 al Compartimentului Coordonare 

Societă ti, Servicii ş i Institu ţ ii Publ ice Subordonate; 

- Avizul nr. 	72022 - 	din 	.2022 al Comisiei juridice, de disciplin ă , drepturi, 
obligatii ş i incompatibilită ti, 

- Procesul verbal nr. 	din 	. 	.2022 al Comisiei speciale de nurn ă rare a voturilor in 
cazul hot ă ră rilor adoptate cu vot secret; 

Adresa S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L inregistrat ă  la sediul Consiliului Judeţ ean 
Ialomita sub nr. 21245/2022-W din 11.08.2022; 

Hotă ră rea nr.195/31.10.2013 a Consiliului Local al Municipiului Slobozia, privind reorganizarea 
Serviciului Public Activit ăţ i Autofinantate in societate comercial ă  cu ră spundere lirnitat ă ; 

- Hot ă rarea nr. 93 din 20.12.2013 a Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a privind aprobarea asocierii 
judetului Ialomita cu municipiul Slobozia in vederea constituirii a S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA 
S.R.L, cu modific ă rile ulterioare; 

- Hot ă r ă rea in. 216 din 28.12.2020 a Consiliului Judetean Ialomita privind aprobarea modific ă rii 
Hotă rarii Consiliului Jude ţ ean lalomita num ă rul 93 din 20.12.2013 privind aprobarea asocierii jude ţ ului 
lalomita cu municipiul Slobozia in vederea constituirii „S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.", cu 
modifică rile ulterioare; 

În conformitate cu : 
prevederile Ordonantei Guveritului nr. 71 72002 privind organizarea ş i functionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public ş i privat de interes local; 
- prevederile Legii nr. 10 din 9 ianuarie 2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei 

Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public si privat de interes local; 

- prevederile art. 59 din Legea in. 24/2000 privind normele de tehnic ă  legislativă  pentru elaborarea 
actelor normative, en modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 

- prevederile art. 92, art. 131, art. 176 ş i art.173 alin.(2) lit.b) ş i din Ordonan ţ a de Urgent ă  a 
Guvernului nr. 5772019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile i cornplet ă rile ulterioare; 
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prevederile art. 45 din Regulamentul de organizare ş i functionare a Consiliului Judetean lalorni ţ a, 
aprobat prin Hot ă farea Consiliului Jude ţ ean Ialomita nr. 46 din 30.03.2021, cu modific ă rile ş i complet ă rile 
ulterioare; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit, a) din Ordonan ţ a de Urgen ţă  a Guvernului nr. 57/2019privind Codul 
Administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

HOTykRĂ STE: 

Art.! Articolul 4 alin.(1) se modific ă  in sensul c ă  domnul Minciu Dumitru se inlocuie ş te Cu 
domnul/doamna   consilier judetean, in calitate de reprezentant al Jude ţ ului lalomiţ a in 
Adunarea General ă  a Asocia ţ ilor "S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L". 

Art.!! Celelalte prevederi ale Hot ă r ă rii Consiliului Judetean lalomi ţ a nr.93 din 20.12.2013 privind 
aprobarea asocierii jude ţ ului Ialomiţ a cu municipiul Slobozia in vederea constituirii a S.C. SERVICII 
PUBLICE SLOBOZIA S.R.L, cu modific ă rile ulterioare, r ă man neschimbate 

Art.III Prezenta hot ă ră re devine obligatorie ş i produce efecte de la data aducerii in cuno ş tinţă  
public ă . 

Art.IV Prin grija Secretarului General al Jude ţ ului Ialomi ţ a, prezenta hot ă rke Sc va comunica, 
persoanei nominalizate la art.!, Prim ă riei Municipiului Slobozia, S.C. Servicii Publice Slobozia S.R.L ş i 
direc ţ iilor de specialitate din cadrul Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, urm ă nd a fi publicat ă  pe site-ul 
Consiliului Jude ţ ean Ialornita. 

PRESEDINTE 

MARIAN PAVEL 

AVIZAT, 
Secretarul general judetubai Ialoni4a 

Adrian Robert IONESCU 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă ră re privind aprobarea modific ă ril Hot ă ră ril Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 
93 din 20.12.2013 privind aprobarea asocierii jude ţ ului Ialomiţ a cu municipiul Slobozia in vederea 

constituirii „S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.", cu modifică rile ulterioare 

Prin proiectul de hot ă ră re supus dezbaterii se propune aprobarea modific ă rii Hotă rarii Consiliului 
Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 93 din 20.12.2013 privind aprobarea asocierii Jude ţului Ialomi ţ a cu Municipiul 
Slobozia în vederea constituirii „S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.", cu modific ă rile 
ulterioare. 

In data de 30.10.2013 Consiliul local al municipiului Slobozia a aprobat, prin hot ă rarea nr. 195 
reorganizarea Serviciului Public Activit ăţ i Autofinanţ ate in societate comercial ă  cu r ă spundere limitat ă . 

Obiectul principal de activitate al societâ ţ ii comerciale „S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA 
este de „Servicii de administra ţ ie public ă  generalâ - cod CAEN 8411". 

Asocierea jude ţ ului Ialorni ţ a cu municipiul Slobozia in vederea constituirii acestei societ ăţ i 
comerciale avea ca scop incurajarea produc ă torilor agricoli, legumicultorilor ş i cresc ă torilor de animale din 
jude ţ , prin atragerea ş i stimularea acestara in vederea dezvolt ă rii unui comerţ  cu produse s ă nă toase, la 
preţuri c ă t mai mici in pieţ e, t ă'rguri i oboare pentru desfacerea produselor agricole la standarde europene, 
existente în municipiul re ş edinţă  de judeţ . 

Raţ iunea principal ă  pentru care jude ţ ul Ialomiţ a s-a asociat cu municipiul Slobozia a fost 
determinat ă  de nevoia de a facilita accesul tuturor agricultorilor i zootehni ş tilor din jude ţ  la cea mai 
important ă  zon ă  de comercializare a produselor agroalimentare ialomi ţ ene, de a-i ajuta sâ participe la 
manifest ă rile ş  t ă rgurile expozi ţ ionale tradi ţ ionale (ex. „T ă rgul Apical Slobozia", „T ă rgul de PASTE", 
„Ziva Recoltei", „Zilele Municipiului Slobozia", etc.), precum ş i de a oferi opoitunitatea de a participa la 
tă rgurile itinerante ce au fost ş i vor fi organizate de aceast ă  societate comercial ă , impreună  cu autorit ăţ ile 
locale ş i produc ă tori agricoli in majoritatea localit ăţ ilor din judeţul Ialomiţ a. 

Prin Hot ă ră rea nr. 216 din 28.12.2020 privind aprobarea modifie ă rii Hot ă ră rii Consiliului Jude ţ ean 
Ialomiţ a or. 93 din 20.12.2013 aprobarea asocierii jude ţ ului Ialomi ţ a cu municipiul Slobozia in vederea 
constituirii „S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.", domnul Minciu Dumitru a fast desemnat ca 
reprezentant al Jude ţ ului Ialomi ţ a in Adunarea general ă  a Asociaţ ilor a acestei societ ăţ i comerciale. 

Urmare incet ă rii de drept, inainte de expirarea duratei norrnale a mandatului de consilier jude ţ ean, 
ca urmare a decesului domnului Minciu Dumitru, este necesar ă  inlocuirea acestuia cu un nou reprezentant. 

În respectarea dispozi ţ iilor art. 139 atm. (6) ş i art. 182 alin. (4) din Ordonan ţ a de Urgen ţă  a 
Guvernului nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, prezentul 
proiect de hat ă ră re, av ă nd caracter individual Cu privire la persoane, nu poate fi adoptat deck prin vat 
secret. 

Constată nd c ă  sunt intrunite condi ţ iile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului Jude ţ ean 
Ialomiţ a adoptarea hot ă ră rii in forma ş i conţ inutul prezentate in project. 

PREŞ EDINTE--7 
MARIAN  EĹ  
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RAPORT 
la Proiectul de Hotă ră re privind aprobarea modific ă rii Hotă ră rii Consiliului Jude ţ ean Ialotni ţ a nr. 
93 din 20.12.2013 privind a.probarea asocierii jude ţ ului Talomi ţ acu municipinl Slobozia in vederea 

constituirii "S.0 SERVICH PUBLICE SLOBOZIA S.R.L", cu modific ă rile ulterioare 

In data de 30.10.2013 Consiliul local al municipiului Slobozia a aprobat, prin hot ă rarea nr. 195 
reorganizarea Serviciului Public Activit ă ti Autofinantate in societate comercial ă  cu ră spundere limitată , 

Prin Hotă rarea nr. 93 120.12.2013 2  Consiliuljudetean lalomi ţ a a aprobat asocierea jud.etului Ialomita 
CU  municipiul Slobozia in vederea constituirii "SC SERVICI1 PUBLICE SLOBOZIA", lii urma acestei 
asocieri, capital -LA social este constituit din 200 de p ă r ţ i sociale in valoare nominal ă  de 10 lei, insurnă nd 
2.000 lei ş i detinut, dup ă  cum urmeaz ă ; 

Consiliul jude ţ ean Ialomi ţ a — 10 p ă rţ i sociale in valoare de 100 lei, reprezentand 5% din capitalul 
social; 

Consiliul Local Slobozia — 190 p ă rti sociale iii valoare de 1900 lei, reprezentand 95% din capitalul 
social. 

Obiectivul principal de activitate al societ ă tii comerciale S.C. SERVICII PUBL10E SLOBOZIA 
S.R.L este de "Servicii de administratie public ă  general ă  — cod CAEN 8411". 

Asocierea judetului Ialomita cu municipiul Slobozia in vederea coustituirii acestei societ ă tii 
comerciale avea ca scop incurajarea produc ă torilor agricoli, legumicultorilor ş i crese ă torilor de animale din 
judet, prin atragerea i stimularea acestora in vederea dezvolt ă rii unui comert cu produse s ă nă toase la 
preturi cat mai mici in piete, targuri ş i oboare pentru desfacerea produselor agricale la standarde europene, 
existente in municipiul re ş edintă  de judet.. 

Avand  in vedere : 
Prevederile Art.3 pet.2 2 lit.a) din aim. (1) lit.a) din Ordonan ţ a de •Urgent ă  a Guvernului nr.109/2011 
privind guvemanta corporativ ă  a intreprinderilor publice, cu modifie ă rile i complet ă tile .ulterioare, 
conform c ă rora autoritatea public ă  tutelară , in spetă , Consiliul Judetean Ialomita are compete* de a 
"7174Mi reprelentantii ( 	) unită tii administrative- teritoriale in adunarea generalei a acţ ionarilor 
aprobe mandatul acestora". 
Hotă rarea Consiliului Judetean lalomita nr. 216/28.12.2020 prin care an fost desemnatl s ă  reprezinte 
judetul Ialomita in Adunarea General ă  a Aş ociatilor S.C. SERVICH PUBLICE S.LOBOZIA S,R.L un 
numă r de 4 consilieri judeteni din mandatul 2020-2024, respectiv: dornnul. Minciu Dumitru, domnul 
Prepelit ă  Constantin, domnul Baby Aurel Alexandru ş i domnul Ră eeanu Gabriel. 
Hotă rarea Consiliului Judetean ialomi ţ a nr. 71/20.04.2022 privind. Tneetarea de drept, inainte de 
expirarea duratei normale, a mand.atului de consi.lier judetean al d.omnului Minciu Dumitru, 

este necesar ă  inlocuirea acestuia prin desemnarea unui consilier judetean ca reprezentant in Adunarea 
Genera.l ă  a Asociatilor S.C. SER.VICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L, 

Consilier, 

Bratu Ani 
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