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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ialomiţa în Adunarea Generală

a Acţionarilor a S.C. Pază și Servicii Comunitare S.R.L. Slobozia

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 91% 400]D din H. 0] .2021 al Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 223 din 19.12.2017 privind
asocierea Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia şi Comuna Cosâmbești în vederea
participării la capitalul social al societăţii comerciale S.C. Pază şi Servicii Comunitare S.R.L.
Slobozia,

Examinând:

- adresa nr. 8 din 12.01.2021a SC Pază şi Servicii Comunitare S.R.L. Slobozia;

- Raportul de. specialitate nr. _/72$T]/20/-8 din _7$75/..2021 al Compartimentului
Coordonare Societăţi, Servicii şi Instituţii Publice Subordonate;

- Avizul nr. din „2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilități;

- Avizul nr. din 2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediuluişi turism;

- Avizul pr. -____ din „2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistență socială
şi familie;

- Procesul verbal nr. din ____2020 al Comisiei speciale de numărare a
voturilor,

În conformitate cu:
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. g) din Ordonanţa de Urgenţa a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile Legii nr, 31/1990,republicată, privind societățile;
- prevederile Actului constitutiv actualizat al SC Pază şi Servicii Comunitare S.R.L.

Slobozia;

- prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea și
sancţionarea corupției, cu modificările şi completările ulterioare;

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

Art.1(1) Se desemnează în calitate de membri ai Adunării Generale a Asociaţilor la S.C.
Pază şi Servicii Comunitare S.R.L, Slobozia, ca reprezentanţi ai județului Ialomiţa, pentru o
perioadă egală cu cea de exercitare a funcției de consilier judeţean, următorii :

a) Domnul/doamna „ cetățean român, născut la data de . în

localitatea „ judeţul , domiciliat în „ str. „bl,

Sc,„ap., judeţul „ posesor al CI seria SZ nr. eliberată de
SPCLEP la data de

b) Domnul/doamna „ cetățean român, născut la data de . în

localitatea , judeţul , domiciliat în „ Str. „bl,

SC.___, ap.___, judeţul , posesor al CI seria SZ nr. eliberată de
SPCLEP la data de

(2) Activitatea membrilor Adunării Generale a  Asociaţilor a
S.C. Pază şi Servicii Comunitare S.R.L. Slobozia nu este remunerată.

Art. 2 Administratorul S.C. Pază şi Servicii Comunitare S.R.L. Slobozia va îndeplini
procedurile legale referitoare la înregistrarea menţiunii la Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Ialomiţa.

Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.

Art.4 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre va fi
comunicată spre ducere la îndeplinire persoanelor nominalizate la art.1) şi, spre ştiinţă,
Compartimentului Coordonare Societăţi, Servicii şi Instituţii Publice Subordonate din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Primăriei Municipiului Slobozia,
Primăriei Comunei Cosâmbești şi S.C. Pază și Servicii Comunitare S.R.L. Slobozia, Instituţiei
Prefectului —Judeţul Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa,
secţiunea "Monitorul Oficial al Judeţului”.

PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,

Secretarul General al Județului laloreița
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
TGV
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PREȘEDINTE Nr, 7/8 /2021 -(|__ din (4_.01.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ialomiţa
în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Pază și Servicii Comunitare S.R.L. Slobozia

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune desemnarea reprezentanților
Consiliului Judeţean Ialomiţa în adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Pază şi Servicii
Comunitare S.R.L. Slobozia.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița nr. 223 din 19.12.2017 s-a aprobat asocierea
Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia şi Comuna Cosâmbești în vederea participării la
capitalul social al societăţii comerciale S.C. Pază și Servicii Comunitare S.R.L. Slobozia.

De asemenea, s-a aprobat Actul Constitutiv actualizat, precum şi numireaa doi reprezentanți
ai Consiliului Judeţean Ialomiţa, mandat 2016 -2020, în Adunarea Generală a Asociaţilor.

Prin Adresa ar. 8 din 12.01.2021 S.C. Pazăşi Servicii Comunitare $.R.L.. Sloboziaa solicitat
desemnareaa doi reprezentanți care să facă parte din Adunarea generală a Acţionarilor.

Conform art. 5.1. din Actul constitutiv ” Adunarea generală a asociaţilor este organul
suprem de conducere a societăţii şi are în componenţă consilierii judeţeni şi locali ai asociaţilor
astfel cum au fost desemnaţi prin hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Slobozia, a
Consiliului Local al Comunei Cosâmbeşti si ai Consiliului Judetean Ialomita.”

În acest sens, prin proiectul de hotărâre se propune desemnarea a doi reprezentanţi ai
Consiliului Judeţean Ialomiţa în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Pază și Servicii
Comunitare S.R.L. Slobozia..

De menţionat este și faptul că activitatea desfășurată în cadrul consiliului de administrație
este una neremunerată,

În respectarea dispoziţiilor art. 139 alin. (6) şiart. 182 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
prezentul proiect de hotărâre, având caracter individual cu privire la persoane, nu poate fi adoptat
decât prin votsecret.

Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi de oportunitate, propun

Consiliului Judeţean Ialomiţa adoptarea hotărârii în forma şi conținutul prezentate în proiect.

PREȘEDINTE
MARIAN PA

'alomita Redactat,

consiliul Judetean la Teodorescu Gabriela - Virginia
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RAPORT de specialitate
privind supunerea spre aprobare a proiectului de hotărâre privind numireaa doi membrii
în Adunarea Generala a Actionarilor la SC PAZĂ și SERVICII COMUNITARE S.R.L.

Având în vedere:

-Adresa societății comerciale PAZĂ şi SERVICII COMUNITARE  S.RL. nr.

08/12.01.2021 înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 735/2021- P, cu referire la

expirarea mandatelor reprezentanților judeţului Ialomiţa în Adunarea Generala a Actionarilor

la SC PAZĂ și SERVICII COMUNITARE S.R.L, urmarea alegerilor locale,

-Prevederile Art. 3 pct.2 lit.a) din alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgență Guvernului

nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi

completările ulterioare, conform cărora autoritatea publică tutelară,în speță, Consiliul

Judeţean Ialomița, are competenţa de a "numi reprezentanţii (...) unităţii administrativ-

feritoriale în adunarea generală a acţionarilor şi să aprobe mandatul acestora”,

Propunem:

Întocmirea unui proiect de hotărâre privind numirea a doi membrii în Adunarea

Generala a Actionarilor la SC SC PAZĂ și SERVICII COMUNITARE S.R.L, din rândul

consilierilor judeţeni și supunerea acestuia spre aprobare plenului Consiliului Judeţean

Ialomita.

Pe perioada mandatului, persoanele desemnate vor duce la îndeplinire atribuţiile

specifice prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată,

prevăzute de Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 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 acţionariuniciori

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară.

„„... De asemenea, vor beneficia şi de toate drepturile legale ce decurg din

exercitarea acestei funcţii.

Consillu! Judetean ialomita

crapa MVA
10000071416

 



S.C. PAZA ŞI SERVICII COMUNITARE S.R.L.
Mun. Slobozia, B-dul Cosminului, Nr2, Bl. 17, Ei. 1,

Cam.7, cod poştal 920058,tel. 0752095751,
Cod Unic de Înregistrare RO 27744762, Nr.de ordine în

Registrul Comerţului ] 21 / 406 / 24.11.2010 2/
Email : psc.slobozia(yahoo.com Nr: 07 Data: /€ .6/. 2

 

 

 

JUDETUL IALOMITA
Consiliul Judetean Ialomita

Prin prezenta va adresam rugamintea de a desemna printr-o Hotarare a Consiliului
Judetean, un numar de 2 (doi) reprezentanti ai institutiei dumneavoastra care sa faca
parte din Adunarea Generala a Actionarilor „ SC Paza si Servicii Comunitare SRL”, la

care sunteti asociati.

 

Consiitul Judetean Ialomita
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