
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 135165/17.05.2021                                                                                 

                                                                                    PROIECT AVIZAT 

                                                       SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACAU 

                                                                         NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a 

Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea completării 

cu 2 membri provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea 

procedurii de selecție 

 

Având în vedere: 

- Adresa nr. 711/29.04.2021 a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, înregistrată la 

Primăria Municipiului Bacău cu nr. 131718/29.04.2021; 

- Referatul  nr. 135161/17.05.2021 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru 

Monitorizare;  

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, nr. 135167/17.05.2021; 

- Raportele compartimentelor de specialitate, favorabile/nefavorabile; 

- Dispoziţiile art. 28 alin. (2), alin. (3), alin. (5) și alin. (6), ale  art. 33, ale art. 64^1 alin. (3) și 

alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa 

a intreprinderilor publice, actualizată;    

- Dispoziţiile art. 112, alin.(1), alin.(2), li.”b”și lit. ”c”, ale art.121, ale art.125, alin.(1) art. 137, 

ale art. 137^1 și art. 140^1 din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societatile, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;   

- HCL nr. 6/2021 privind   modificarea art.5 din HCL nr.352/06.12.2016 privind aprobarea 

înființării SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A., prin 

reorganizarea pe cale administrativă a Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri și a Secției 

Siguranța Circulației, Deservire Auto și Intervenții Operative, din cadrul Aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Bacău 

- HCL nr. 106/31.03.2021 privind modificarea Actului Constitutiv al Societății de Servicii 

Publice Municipale Bacău SA, aprobat prin HCL nr.352/6.12.2016 și mandatarea 

împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii 

Publice Municipale  Bacău SA, să aprobe modificarea Actului Constitutiv; 

- HCL nr. 107/31.03.2021 privind  convocarea Adunării Generale a Acționarilor la Societatea de 

Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea numirii membrilor provizorii (neexecutivi și 

executivi) în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție; 

- 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 administrative,cu modifiocările și completările ulterioare. 

 

 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 administrative, cu modificările și completările ulterioare: 



 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a 

Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru numirea a 2 membri 

provizorii în Consiliul de Administrație al societății și al Președintelui Consiliului de 

Administrație, până la finalizarea procedurii de selecție. 

Art.2(1) Numirea membrilor provizorii și al Președintelui Consiliului de Administrație de 

către adunarea Generală a Acționarilor, se face ca urmare a propunerilor prezentate de acționarul 

unic- Municipiul Bacău. 

(2) Candidații propuși de acționarul unic- Municipiul Bacău în calitate de autoritate 

publică tutelară pentru posturile de membri provizorii sunt următorii: 

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

(3) Candidatul/candidații propuși de acționarul unic- Municipiul Bacău în calitate de 

autoritate publică tutelară pentru a ocupa funcția de Președinte al Consiliului de Administrație 

sunt următorii: 

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

Art. 3 Adunarea Generală a Acționarilor va verifica îndeplinirea tuturor condițiilor 

necesare pentru ocuparea posturilor de membri provizorii  și a funcției de Președinte al 

Consiliului de Administrație,în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă. 

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

hotărâri prin împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la 

Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău. 

        Art.5.  Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Unitatea Municipală pentru 

Monitorizare, persoanelor  nominalizate la art. 2 alin. (2) și alin. (3), împuterniciților 

Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice 

Municipale Bacău SA şi Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA. 

 Art.6. Prin grija Secretarului General al 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. 135167/17.05.2021 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în 

Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA 

în vederea completării cu 2 membri provizorii în Consiliul de Administrație al societății, 

până la finalizarea procedurii de selecție 

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. 

Având în vedere că prin HCL nr. 106/2021 a fost aprobată modificarea Actului 

Constitutiv, în sensul modificării numărului de membri ai Consiliului de Administrație de la 5 

membrii la 7 membrii, iar prin HCL nr. 107/2021 au fost propuși doar 6 membri,iar unul dintre 

membri și-a depus demisia, pentru buna funcţionare a Societăţii de Servicii Publice Municipale 

Bacău SA, este necesară completarea acestuia cu 2 membri provizorii până la finalizarea 

procedurii de selecție. În acest scop acționarul unic va face propuneri în cadrul adunării generale. 

În conformitate cu dispozițiile art.28 din OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind 

guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizată: 

    (1) În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie este 

format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei 

societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus. 

    (2) Consiliul de administraţie este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice care 

îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: 

    a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului în lei 

al sumei de 7.300.000 euro; 

    b) au cel puţin 50 de angajaţi. 

    (3) Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice 

sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de 

cel puţin 5 ani. 

    (4) În cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile 

alin. (1), nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor 

categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau 

instituţii publice. 

    (5) În cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile 

alin. (2), nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de 

personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. 

    (6) Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori 

neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Faţă de cele prezentate, vă rog să deliberați. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 



 

 

 

 

ROMÂNIA 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACAU 

NR. 143382 din 24.06.2021 

 

      CĂTRE, 

       DIRECȚIA JURIDICA ȘI ADMINISTRAȚIE 

LOCALĂ 

COMPARTIMENT UNITATEA MUNICIPALA 

PENTRU MONITORIZARE 

 

  Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din 

OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările  și completările 

ulterioare, vă informăm ca v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotărâre 

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea 

Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău 

SA în vederea completării cu doi membri provizorii în Consiliul de 

Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, in 

vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate. 

 Vă rugăm ca  până la data de 24.06.2021  sa  le depuneți in format  

letric la Secretarul General al Municipiului Bacău. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                        SECRETARUL GENERAL 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                    AL MUNCIPIULUI BACĂU 

                                   NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în 

Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA 

în vederea completării cu 2 membri provizorii în Consiliul de Administrație al societății, 

până la finalizarea procedurii de selecție  
 

 

 

 În conformitate cu dispozițiile art. 64^1  alin. (3) ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 

109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, 

actualizată :  ”In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei 

societati, actionarii, inclusiv actionarul - stat, prin autoritatea publica tutelara, pot convoca 

adunarea generala a actionarilor in vederea numirii unuia sau mai multor administratori 

provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, potrivit prezentei 

ordonante de urgenta. Actionarii, inclusiv actionarul - stat, prin autoritatea publica tutelara, vor 

putea prezenta in adunarea generala a actionarilor propuneri de candidati.” 

 In urma analizei proiectului de hotărâre, a fost întocmit prezentul Raport de 

specialitate, în conformitate cu dispozițiile art. 136 alin. (3) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 

57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 

 

 

 

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE 

Isabela-Margareta  PINTILIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU  

COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE 

Nr.135161/17.05.2021 

                              APROBAT 

                                                                                                                      PRIMAR,                                                                                                                              

                 Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu 

 

REFERAT 

Având în vedere: 

 - Adresa nr. 711/29.04.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 

131718/29.04.2021 a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA ; 

- Vacantarea a două posturi de membru în Consiliul de Administrație al Societății de 

Servicii Publice Municipale Bacău SA; 

- HCL nr. 106/2021 privind modificarea Actului Constitutiv al Societății de Servicii 

Publice Municipale Bacău SA, aprobat prin HCL nr.352/6.12.2016 și mandatarea 

împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii 

Publice Municipale  Bacău SA, să aprobe modificarea Actului Constitutiv; 

- HCL nr. 107/2021  privind  convocarea Adunării Generale a Acționarilor la Societatea 

de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea numirii membrilor provizorii (neexecutivi și 

executivi) în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție; 

- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta 

corporativa a intreprinderilor publice, actualizată 

- Prevederile Legii nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societatile, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

- Faptul că 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, 

 Vă rugăm, domnule Primar, să aprobați ințierea unui proiect de hotărâre a Consiliului 

Local al Municipiului Bacău privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în 

Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA în 

vederea completării cu 2 membri provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la 

finalizarea procedurii de selecție.  

 

Comp. Unitatea Municipală pentru Monotorizare 

Isabela-Margareta Pintilie 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ 

Nr. ................/..../............................. 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

la proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în 

Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA 

în vederea completării cu 2 membri provizorii în Consiliul de Administrație al societății, 

până la finalizarea procedurii de selecție 

 

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

- Dispoziţiilor art. 28 alin. (2), alin. (3), alin. (5) și alin. (6), ale  art. 33, ale art. 64^1 alin. (3) 

și alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta 

corporativa a intreprinderilor publice, actualizată care precizează:  

Art. 28 alin.(2), (3), (5) și (6)  (2) Consiliul de administratie este format din 5-9 membri in cazul 

intreprinderilor publice care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative: 

    a) au inregistrat o cifra de afaceri in ultimul exercitiu financiar superioara echivalentului in lei 

al sumei de 7.300.000 euro; 

    b) au cel putin 50 de angajati. 

    (3) Cel putin doi dintre membrii consiliului de administratie trebuie sa aiba studii economice 

sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de 

cel putin 5 ani. 

    (5) In cazul consiliilor de administratie al caror numar de membri se incadreaza in prevederile 

alin. (2), nu pot fi mai mult de 2 membri din randul functionarilor publici sau altor categorii de 

personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice. 

    (6) Majoritatea membrilor consiliului de administratie este formata din administratori 

neexecutivi si independenti, in sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

Art.33 O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator şi/sau 

de membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se 

află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeaşi măsură persoanei fizice 

administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum şi persoanei fizice reprezentant 

al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere. 

Art. 64^1  (3) In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei 

societati, actionarii, inclusiv actionarul - stat, prin autoritatea publica tutelara, pot convoca 

adunarea generala a actionarilor in vederea numirii unuia sau mai multor administratori 

provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, potrivit prezentei 

ordonante de urgenta. Actionarii, inclusiv actionarul - stat, prin autoritatea publica tutelara, vor 

putea prezenta in adunarea generala a actionarilor propuneri de candidati. 

        (5) In situatiile prevazute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea 

prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni 



Dispozitiilor art. 112, alin.(1), alin.(2), li.”b”și lit. ”c”, ale art.121, ale art.125, alin.(1) art. 

137, ale art. 137^1 și ale art. 140^1 din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind 

societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care precizează:  

Art. 112, alin.(1), alin.(2), li.”b”și lit. ”c” (1) Adunarea generală ordinară se întruneşte cel 

puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar. 

     (2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este 

obligată: 

    b) să aleagă şi să revoce membrii consiliului de administraţie, respectiv ai consiliului de 

supraveghere, şi cenzorii; 

    c) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de 

administraţie, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, şi cenzorilor, dacă nu a fost 

stabilită prin actul constitutiv; 

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. 

Art. 137 (1) Societatea pe acţiuni este administrată de unul sau mai mulţi administratori, 

numărul acestora fiind totdeauna impar. Când sunt mai mulţi administratori, ei constituie un 

consiliu de administraţie. 

Art. 137^1 (1) Administratorii sunt desemnaţi de către adunarea generală ordinară a acţionarilor, 

cu excepţia primilor administratori, care sunt numiţi prin actul constitutiv. 

    (2) Candidaţii pentru posturile de administrator sunt nominalizaţi de către membrii actuali ai 

consiliului de administraţie sau de către acţionari. 

    (3) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract 

de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul 

individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului. 

    (4) Administratorii pot fi revocaţi oricând de către adunarea generală ordinară a acţionarilor. 

În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptăţit la plata unor 

daune-interese. 

Art. 140^1  (1) Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului. 

Prin actul constitutiv se poate stipula ca presedintele consiliului este numit de adunarea generala 

ordinara, care numeste consiliul. 

    (2) Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de 

administrator. 

    (3) Presedintele poate fi revocat oricand de catre consiliul de administratie. Daca presedintele 

a fost numit de adunarea generala, va putea fi revocat numai de aceasta. 

    (4) Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii 

generale a actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii. 

    (5) In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, 

pe durata starii respective de imposibilitate consiliul de administratie poate insarcina pe un alt 

administrator cu indeplinirea functiei de presedinte 

- 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. 
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