
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 100861din 7.01.2021  

                                                       SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACAU 

                                                                         NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea art. 5 din HCL nr. 352/6.12.2016 privind aprobarea înfiinţării 

SOCIETĂŢII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A., prin reorganizarea 

pe cale administrativa a Direcţiei Salubrizare Agrement Parcuri şi a Secţiei Siguranţa 

Circulaţiei, deservire auto şi intervenţii operative, din cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Bacău  

 

Având în vedere: 

- Referatul  nr.  100860 din 7.01.2021 al Unităţii Municipale pentru Monitorizare;  

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, nr. 100862 din 7.01.2021  ; 

- Raportele compartimentelor de specialitate, favorabile/nefavorabile; 

- Dispoziţiile art. 64^3 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind 

guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizată;    

- Dispoziţiile art.121 şi ale art.125, alin.(1) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind 

societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- Actul Constitutiv al Societății de Servicii  Publice Municipale Bacau SA aprobat prin HCL nr. 

352 din 6.12.2016,  cu modificările ulterioare;  

- Prevederile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 

197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ. 

 În baza dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.”a” și ale alin.(3) lit.”d” din Ordonanța de Urgență 

nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ: 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Se aprobă modificarea art. 5 din HCL nr. 352/6.12.2016 privind aprobarea 

înfiinţării Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA, ca urmare a modificărilor 



legislative generate de aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ, astfel:  

”Art.5  Municipiul Bacău este reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor la 

Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA de către două persoane, una numită de 

către Consiliul Local potrivit dispozițiilor art.129 alin. (3) lit. ”d” din OUG nr. 57/2019, 

cealaltă persoană fiind Primarul Municipiului Bacău, reprezentant de drept, potrivit art. 

132 din OUG nr. 57/2019.” 

Art.2 Consiliul Local al Munipiului Bacău desemnează în Adunarea Generală a 

Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA pe dl./dna. 

..............................................................................................consilier local din partea 

................................................................. . 

 Art.3. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte prevederi 

contrare. 

 Art.4.  Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin  Unitatea Municipală pentru Monitorizare. 

        Art.5.  Hotărârea va fi comunicată Unităţii Municipale pentru Monitorizare, persoanei 

nominalizate la art. 2 şi Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA. 

 Art6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen 

legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 100862 din 7.01.2021 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea art. 5 din HCL nr. 352/6.12.2016 privind 

aprobarea înfiinţării SOCIETĂŢII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU 

S.A., prin reorganizarea pe cale administrativa a Direcţiei Salubrizare Agrement Parcuri şi 

a Secţiei Siguranţa Circulaţiei, deservire auto şi intervenţii operative, din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău  

   

  Pentru buna funcţionare a Societăţii Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA, 

este necesară stabilirea persoanei împuternicite să reprezinte interesele Unităţii Administrativ 

Teritoriale în organele de conducere ale acestora, din cadrul Consiliului Local al Municipiului 

Bacău. 

  Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în 

societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi 

alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, în 

condiţiile legii, respectându-se configuraţia politică de la ultimele alegeri locale. 

  Numarul reprezentantilor statului sau ai unitatii administrativ-teritoriale in adunarea 

generala a actionarilor la intreprinderile publice este de maximum doua persoane. 

  Cadrul legislativ ne este oferit de prevederile art. 64^3 Ordonanţa de Urgenţă nr. 109 din 

30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizată și ale 

Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 

 Faţă de cele prezentate, vă rog să aprobaţi proiectul de hotărâre. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU  

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE 

Nr.  

 

 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 

proiectul de hotărâre privind modificarea art. 5 din HCL nr. 352/6.12.2016 privind 

aprobarea înfiinţării SOCIETĂŢII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU 

S.A., prin reorganizarea pe cale administrativa a Direcţiei Salubrizare Agrement Parcuri şi 

a Secţiei Siguranţa Circulaţiei, deservire auto şi intervenţii operative, din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău 

 

 Prin proiectul de hotărâre se propune modificarea art. 5 din HCL nr. 352/6.12 

2016 prin care a fost înființată Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, la care 

Municipiul Bacău este acţionar unic.  

 Considerăm oportun proiectul de hotărâre deoarece acesta a fost întocmit cu 

respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind 

guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizată și ale Ordonanței de Urgență nr. 57 

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ .  

 Avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 

 

 

 

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE 

ISABELA PINTILIE 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU  

COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE 

Nr. 100860 din 7.01.2021 

                              APROBAT 

                                                                                                                      PRIMAR,                                                                                                                              

                 Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu 

 

 

REFERAT 

 Municipiul Bacău, în calitate de acționar unic la Societatea de Servicii Publice 

Municipale Bacău SA, exercită toate drepturile şi obligaţiile Adunării Generale a Acţionarilor 

prin persoane împuternicite, conform legii. 

 Reprezentanții Municipiului Bacău în Adunările Generala ale Actionarilor se vor prezenta 

la toate sedintele convocate in baza legii si a Actului Constitutiv al societatii si vor lua decizii in 

interesul actionarului unic si in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

Pentru buna funcţionare a Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA, este 

necesară stabilirea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele Unităţii Administrativ 

Teritoriale în organele de conducere ale acestora. 

 În conformitate cu dispozițiile art. 64^3 din Ordonanța 109 din 30 noiembrie 2011 

privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice: ”(1) Numarul reprezentantilor statului 

sau ai unitatii administrativ-teritoriale in adunarea generala a actionarilor la intreprinderile 

publice este de maximum doua persoane. 

     Comunele, orasele si municipiile sunt reprezentate de drept in adunarile generale ale 

asociatiilor de dezvoltare intercomunitara si in adunarile generale ale operatorilor regionali si 

locali de catre primari.  

Persoanele imputernicite sa reprezinte interesele unitatii administrativ-teritoriale in 

societati comerciale, regii autonome de interes local, asociatii de dezvoltare intercomunitara si 

alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotarare a consiliului local, in 

conditiile legii, respectandu-se configuratia politica de la ultimele alegeri locale. 

Având în vedere cele mai sus menționate, vă rugăm să aprobați ințierea unui proiect de 

hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Bacău privind modificarea art. 5 din HCL nr. 352/ 



6.12.2016 privind aprobarea înfiinţării SOCIETĂŢII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE 

BACĂU S.A., prin reorganizarea pe cale administrativa a Direcţiei Salubrizare Agrement Parcuri 

şi a Secţiei Siguranţa Circulaţiei, deservire auto şi intervenţii operative, din cadrul Aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Bacău. 

 

 

 

Comp. Unitatea Municipală pentru Monotorizare 

Isabela Pintilie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ 

Nr.  

 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

la proiectul de hotărâre privind modificarea art. 5 din HCL nr. 352/6.12.2016 privind 

aprobarea înfiinţării SOCIETĂŢII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU 

S.A., prin reorganizarea pe cale administrativa a Direcţiei Salubrizare Agrement Parcuri şi 

a Secţiei Siguranţa Circulaţiei, deservire auto şi intervenţii operative, din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău 

 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

- Dispoziţiilor art. 64^3, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109 din 30 noiembrie 2011 

privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizată care precizează:  

Art. 64^3  (1) Numărul reprezentanţilor statului sau ai unităţii administrativ-teritoriale în 

adunarea generală a acţionarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane. 

Dispozitiilor art.121 şi ale art.125, alin.(1) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind 
societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care precizează: 
Art.121 Acţionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se 
opune, să ţină o adunare generală şi să ia orice hotărâre de competenţa adunării, fără respectarea 
formalităţilor cerute pentru convocarea ei. 
Art.125, alin.(1) Acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza 
unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. 
- Prevederilor art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale 
art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ, care precizează: 
Art. 140 alin.(1) și alin.(3) (1)După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se 
semnează de către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către 
secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează 
hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a 
consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se 
consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 
Art. 154 alin.(1) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale 
cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor 
Presedintelui Romaniei, a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. 
Primarul dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor 



cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei 
publice centrale, ale prefectului, a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a 
hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii 
Art. 196 alin.(1) lit.”a”  (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei 
publice locale adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau 
individual, dupa cum urmeaza: 
    a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 
Art. 197 alin.(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 
comunica actele administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile 
lucratoare de la data adoptarii, respectiv emiterii 
Art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” (1)  Secretarul general al unitatii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii: 
    a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile 
primarului, respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, 
respectiv ale consiliului judetean, dupa caz; 
    b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 
Prevederilor art.129 alin.(2) lit.”a” și ale alin.(3) lit.”d” din Ordonanța de Urgență nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, care precizează: 
Art.129 alin.(2) lit.”a” și ale alin.(3) lit.”d” (2)  Consiliul local exercită următoarele categorii 
de atribuţii: 

a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi 
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor 
publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local; 

(3)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 
    d) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile 
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii; 
 

- și poate fi supus dezbaterii. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

CIPRIAN FANTAZA 

 

 

 


