
  

ȚIRLTEIAACU sei,

CONSILIU, JUDETEAN IAU A

fntrere ir, _2£022 /Za20|W
2020juna(ziua

j ROMÂNIA
SE CONSILIUL JUDEȚEANIALOMIȚA sr
Tei.: 0243 220200 web: wur,elenet,ro
Fax: 0243 230250 Siobozia - Piaţa Revoluţiei Nr. 2 e-mail: cjifcicnst.ro

  

   
  Homer ot DIBQ Focupasien

        
 
 
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr._5.
privind aprobarea modificării hotărării Consiliului Judeţean Ialomița numărul 93 din
20.12.2013 privind aprobarea asocieriijudețului Ialomiţa cu municipiul Slobozia în

vederea constituirii „S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.”, cu modificările ulterioare

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr, _28019 / 2020 -m din _%'. 42 .2020 al
Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa,

Examinând:

- Raportul de specialitate nr. _A£0IT / 4020-Y din %/.122 .2020 al
Compartimentului Coordonare Societăți, Serviciişi instituții Publice Subordonate;

- Avizul nr. din „2020 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligații și incompatibilităţi,

- Adresa nr. 11407 din 09.12.2020 a S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L;

- Hotărârea nr.195/31.10.2013 a Consiliului Local al Municipiului Slobozia, privind
reorganizarea Serviciului Public Activităţi Autofinanțate în societate comercială cu
răspundere limitată; |

- Hotărârea nr. 93 din 20.12.2013 a Consiliului Județean Ialomiţa privind aprobarea
asocierii judeţului Ialomița cu municipiul Slobozia în vederea constituirii a S.C. SERVICII
PUBLICE SLOBOZIA S.R.L, cu modificările ulterioare,

- Hotărârea nr. 21 din 15.07.2016 a Consiliului Judeţean Ialomiţa privind aprobarea
modificării hotărârii Consiliului Judeţean Ialomița numărul 93 din 20.12.2013 privind
aprobarea asocierii judeţului lalomița cu municipiul Slobozia în vederea constituirii „S.C.
SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.”,

În conformitate cu:

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcţionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

- prevederile Legii nr. 10 din 9 ianuarie 2020 pentru modificarea si completarea
Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public si privat de interes local;

- prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
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- prevederile Regulamentului de Organizare și Funcţionare al Consiliului Judeţean Ialomiţa
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean lalomița nr. 3/19.01.2017, cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin.(1)lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019privind
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.| Articolul4 alin.(1) se modifică și va avea următorul cuprins :

"Art.4 alin.(1) Se desemnează ca reprezentanţi ai Judeţului Ialomiţa în Adunarea Generală a
Asociaţilor „S.C. SERVICIIPUBLICE SLOBOZIA S.R.L. ”, următorii consilierijudeţeni:

Art! Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr.93 din 20.12.2013
privind aprobarea asocierii judeţului Ialomița cu municipiul Slobozia în vederea constituirii a S.C.
SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L rămân neschimbate .

Art.lil La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean
Ialomiţa nr. 21 din 15.07.2016 privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa
numărul 93 din 20.12.2013 privind aprobarea asocierii judeţului Ialomița cu municipiul Slobozia în
vederea constituirii „S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.”

Art.IV Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data aducerii la
cunoștință publică.

Art.V Prin grija Secretarului Generalal Judeţului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica,
persoanelor nominalizate la art.|, Primăriei municipiului Slobozia, S.C. Servicii Publice Slobozia S.R.L
și direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând a fi publicată pesite-ul
Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE

MARIAN PAVEL

Contrasemnează pentru legalitate

Secretarul Generalal Judeţului Ialomiţa

Adrian-Robert IONESCU

Nr. Rd./Oc.
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REFERAT DE APROBARE
Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 93

din 20.12.2013 privind aprobarea asocierii județului Ialomiţa cu municipiul Slobozia în vederea
constituirii „S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.”, cu modificările ulterioare

Proiectul de hotărâre propune plenului Consiliului Judeţean Ialomiţa dezbaterea modificării Hotărârii
Consiliului Judeţean Ialomiţa numărul 93 din 20.12.2013 privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu
Municipiul Slobozia în vederea constituirii „S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L”, cu
modificările ulterioare, în sensul modificării reprezentanţilor Judeţului Ialomiţa în Adunarea Generală a
Asociaţilor „S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.”, propunându-se ca aceștia sa fie noi consilieri
judeţeni, având în vedere adresa numărul 11402 din 09.12.2020 a S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA
S.R.L.

În fapt, în data de 30.10.2013 Consiliul local al municipiului Slobozia a aprobat, prin hotărârea
nr. 195 reorganizarea Serviciului Public Activităţi Autofinanțate în societate comercială cu răspundere
limitată.

Obiectul principal de activitate al societății comerciale „S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA
S.R.L.”, este de „Servicii de administraţie publică generală - cod CAEN 8411”,

Asocierea judeţului Ialomiţa cu' municipiul Slobozia în vederea constituirii acestei societăți
comerciale avea ca scop încurajarea producătorilor agricoli, legumicultorilor şi crescătorilor de animale din
județ, prin atragerea și stimularea acestora în vederea dezvoltării unui comerț cu produse sănătoase, la
preţuri cât mai mici în pieţe, târguriși oboare pentru desfacerea produselor agricole la standarde europene,
existente în municipiul reşedinţăde judeţ.

Rațiunea principală pentru care județul Ialomiţa s-a asociat cu municipiul Slobozia a fost
determinată de nevoia de a facilita accesul tuturor agricultorilor şi zootebhniştilor din judeţ la cea mai
importantă zonă de comercializare a produselor agroalimentare ialomițene, de a-i ajuta să participe la
manifestările şi târgurile expoziţionale tradiţionale (ex. „Târgul Apicol Slobozia”, „Târgul de PAŞTE”,
„Ziua Recoltei”, „Zilele Municipiului Slobozia”, etc.), precum şi de a oferi oportunitatea de a participa la
târgurile itinerante ce aufost și vor fi organizate de această societate comercială, împreună cu autoritățile
locale şi producătoriagricoli în majoritatea localităţilor din judeţul Ialomiţa.

Având în vedere faptul că printre obiectivele strategice ale Consiliului Judeţean Ialomiţa, cuprinse
şi în Strategia de Dezvoltare a judeţului Ialomița, aprobată pentru anii 2009-2020, se regăseşte şi acela de
„Dezvoltare a economiei”, de valorificare a marilor oportunități oferite de prezenţa în judeţ a numeroși
legumicultori și crescători de animale, s-a considerat benefică asocierea cu municipiul Slobozia în vederea
constituirii „S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.”.

Având în vedere faptul că prin Hotărârea nr. 21 din 15.07.2016 privind aprobarea modificării
Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 93 din 20.12.2013 aprobarea asocierii județului Ialomiţa cu
municipiul Slobozia în vederea constituirii „S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.” au fost
desemnaţi să reprezinte județul Ialomiţa în Adunarea Generală a Asociaţiilor S.C. SERVICII PUBLICE



SLOBOZIA S.R.L. un număr de 4 consilieri judeţeni din mandatul 2016-2020 care nu mai deţin aceste
funcţii de demnitate publică în urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020, se impune desemnarea unor
noi aleși judeţeni in A.G.A. la această societate comercială.

Constatând că sunt întrunite condiţiile de necesitate și oportunitate, propun Consiliului Judeţean
Ialomiţa adoptarea hotărârii în formași conţinutulprezentate în proiect,

PREŞEDINTE
MARIAN PAVE]

Întoemit,

Bărăgan Stelică Marius

Consiliul Judetean Ialomita
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STACoordonare Societăţi Servicii şi Instituţii Publice Subordonate

RAPORT la proiectul de hotărâre
privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa numărul 93 din

20.12.2013 privind aprobareaasocierii judeţului Ialomiţa cu municipiul Slobozia în vederea
constituirii ” S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L”, cu modificările ulterioare

În data de 30.10.2013 Consiliul local al municipiului Slobozia a aprobat, prin hotărârea nr.
195 reorganizarea Serviciului Public Activităţi Autofinanţate în societate comercială, cu răspundere
limitată.

Capitalul social este constituit din 200 de părţi sociale în valoare nominală de 10 lei, însumând
2.000 leişi este deţinut, după cum urmează:

- Consiliul Judeţean Ialomiţa - 10 părţi sociale în valoare de 100 lei, reprezentând 5% din

capitalul social;

- Consiliul LocalSlobozia - 190 părţi sociale în valoare de 1900 lei, reprezentând 95% din
capitalul social.

Obiectul principal de activitate al societăţii comerciale „S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA

S.R.L.", este de„Servicii de administraţie publică generală - cod CAEN 8411”.

Asocierea judeţului Ialomița cu municipiul Slobozia în vederea constituirii acestei societăţi

comerciale avea ca scop încurajarea producătorilor agricoli, legumicultorilor şi crescătorilor de

animale din judeţ,prin atragereaşi stimularea acestora în vederea dezvoltării unui comerţ cu produse

sănătoase, la prețuri cât mai mici în pieţe, târguri şi oboare pentru desfacerea produselor agricole la

standarde europene, existente în municipiulreședință dejudej.

Având în vedere:

-Adresa societății comerciale Servicii Publice Slobozia SRL nr. 11402/09,12.2020 înregistrată
la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 26995/09.12.2020, cu referire la încetarea mandatelor
reprezentanților consilierilor judeţeni în Adunarea Generală a Asociaţilor la SC Servicii Publice
Slobozia SRL ,

-Prevederile Art. 3 pet.2 lit.a) din alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr.
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările
ulterioare, conform cărora autoritatea publică tutelarăîn speţă, Consiliul Judeţean Ialomiţa, are
competenţa de a “numi reprezentanții (...) unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a
acţionarilor şi să aprobe mandatul acestora”,

- Hotărâreanr. 21 din 15.07.2016 prin care au fost desemnaţisă reprezinte judeţul Ialomiţa în
Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L. un număr de 4
consilieri judeţeni din mandatul 2016-2020, care nu mai deţin aceste funcții de demnitate publică în



urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020, se impune desemnarea unor noi aleşi judeţeni în
A.G.A.la această societate comercială.

Propunem:

Întocmirea unui proiect de hotărâre privind numirea a 4 consilieri judeţeni în Adunarea
Generală a Asociaţilor la SC Servicii Publice Slobozia SRL pentru perioada 2020-2024 şi supunerea
acestuia spre aprobareîn pleriul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Pe perioada mandatului, persoanele desemnate vor duce la îndeplinire atribuţiile specifice
prevăzute de Legeanr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, prevăzute de Ordonanţa de
urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guveranța corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările și completările ulterioare, precum și de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie
majoritară.

De asemenea, vor beneficia, şi de toate drepturile legale ce decurg din exercitarea acestei
funcții.

CONSILIER,
Ioana Stoica

ConSiliuţ Judetean
Ialomita
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CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

Având în vedere calitatea de asociat în cadrul Servicii Publice Slobozia S.R.L.. şi încetarea

mandatelor consilierilor judeţeni pentru perioada 2016-2020, vă rugăm să desemnaţi noii

reprezentanți în Adunarea Generală a Asociaţilor Servicii Publice Slobozia S.R.L. pentru perioada

2020-2024.
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Director,

Ec. Dorina MILE

Director economic,

Ec. Marian-Gabriel DUMITRA


