
ROMÂNIA 

JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

Privește: aprobarea contractului de mandat privind directorul SC Administraţia  

                Străzilor, Construcţii EdilitareSRL. 

 Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședința ordinară, având în vedere : 

 Referatul de aprobare  nr. 15127/18.06.2021 al Primarului municipiului Alexandria; 

 Raportul comun de specialitate nr. 15128/18.06.2021 al Compartimentului Guvernanță Corporativă și al 

Direcției Juridic comercial; 

 Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria; 

 Prevederile HCL nr. 162/30.07.2010 privind constituirea Societății Comerciale Administrația Străzilor, 

Construcții Edilitare SRL; 

 Prevederile HCL nr. 405/19.12.2019 privind aprobarea cesionării părții sociale deținută de SC Terma Serv 

SRL, în faliment, la SC Administrația Străzilor, Construcții EdilitareSRL catre SC Piețe și Târguri 

Alexandria SRL; 

 HCL nr. 133/27.05.2021 privind aprobarea scrisorii de așteptări privind pe directorul SC Administrația 

Străzilor, Construcții EdilitareSRL; 

 Prevederile OUG 109/2011 privind Guvernanța corporativă a instituțiilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice,cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile art. 129 alin (2)lit. b și alin (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 136 alin (1), art.139 alin (1) și alin (6)și ale art.196 alin. (1)lit a din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1.Se aprobă modelul de contract de mandat privind directorul SC Administrația Străzilor, Construcții 

EdilitareSRL conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta Hotărâre va fi transmisă Instituției 

Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, Direcției Juridic 

Comercial, Direcției Economice, Compartimentului Guvernanță Corporativă și SC Administrația Străzilor, 

Construcții Edilitare SRL pentru cunoaștere și punere în aplicare. 

 

 

 

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINȚĂ 

             Consilier,       

           IONELA CORNELIA ENE                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

       Secretar General, 

                                                                                              ALEXANDRU-RĂZVAN CECIU 

 

 

 

Alexandria 

Nr. 159 / 28 iunie 2021 

 

 



 

 

 

 

 

 

JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Nr. 15127/18.06.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre cu privire laaprobarea contractului de mandat privind directorul  

SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL. 

 

SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL a fost constituită prin HCL nr. 162 

din 30 iulie 2010, în urma asocierii Municipiului Alexandria prin Consiliul local şi Societăţii 

comerciale Terma Serv SRL. Participarea la asociere a constat în 99% aportul Municipiului 

Alexandria şi 1% aportul SC Terma Serv SRL. Ulterior, partea socială deţinută de SC Terma 

Serv SRL a fost cesionata către SC Pieţe şi Târguri Alexandria SRL.  

În întelesul prevederilor OUG 109/2011 privind Guvernanța corporativă a instituțiilor 

publice, scrisoarea de așteptări reprezintă documentul de lucru, parte din documentele obligatorii 

derulării procesului de selecție a candidaților la postul de administrator sau director aflați pe lista 

scurtă și cuprinde performanțele așteptate de la organul de conducere și politica asociaților 

privind administrarea și conducerea întreprinderii publice. 

În temeiul prevederilor OUG 109/2011 privind Guvernanța corporativă a instituțiilor 

publice cu modificările și completările ulterioare șiprevederilor HG nr. 722/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011, în intervalul 

mai-iunie 2020 au fost demarate și parcurse etapele de selecție stabilite de lege pentru directorul 

SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL. 

Prin Hotărârea Consiliului local numarul 133 din 27 mai 2021 a fost aprobată scrisoarea 

de așteptări privind pe directorul SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL.În 

întelesul prevederilor OUG 109/2011 privind Guvernanța corporativă a instituțiilor publice, 



scrisoarea de așteptări reprezintă documentul de lucru, parte din documentele obligatorii derulării 

procesului de selecție a candidaților la postul de administrator sau director aflați pe lista scurtă și 

cuprinde performanțele așteptate de la organul de conducere și politica asociaților privind 

administrarea și conducerea întreprinderii publice. 

În baza scrisorii de așteptări, candidații înscriși pe lista scurtă își întocmesc declarația de 

intenție prin care expun viziunea, respectiv programul de dezvoltare a întreprinderii publice. 

Având în vedere că procedura de selecție a directorului SC Administrația Străzilor, 

Construcții Edilitare SRL este în desfășurare, urmând a se elabora și aproba de către Adunarea 

Generală a Asociaților hotărârea de numire a directorului la finalizarea procedurii, precum și 

faptul că mandatul provizoriu al directoruluieste încheiat pentru o durată de patru luni conform 

prevederilor legale, în temeiul prevederilor OUG 109/2011 privind Guvernanța corporativă a 

instituțiilor publice cu modificările și completările ulterioare și prevederilor HG nr. 722/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 

109/2011,apreciem necesară și oportună aprobarea contractul de mandat privind pe directorul SC 

Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL. 

În lumina dispozițiilor art. 129 alin. (3) lit. d din Codul Administrativ, care stabilesc  

atribuțiile consiliului local de exercitare în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate 

drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, 

în condiţiile legii și în conformitate cu art. 136 alin (1) propun elaborarea de către 

Compartimentul Guvernanță Corporativă și de către Direcția Juridic comercial a unui proiect de 

hotărâre cu privire la aprobarea contractul de mandat privind pe directorul SC Administrația 

Străzilor, Construcții Edilitare SRL. 

 

PRIMAR, 

 

VICTOR DRĂGUȘIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 

DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL 

Nr. 15128/18.06.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire laaprobarea contractului de mandat privind directorul  

SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL. 

 

Prin referatul de aprobare nr. 15127 din 18.06.2021, Primarul Municipiului Alexandria 

propune întocmirea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractul de mandat privind 

pe directorul SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL. 

SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL a fost înființată prin Hotărârea de 

Consiliu local numărul HCL nr. 162 din 30 iulie 2010.La momentul actual capitalul social al SC 

Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL este în valoare de 2.809.000 lei, Municipiul 

Alexandria deţinând 99,99999% respectiv 2.808.990 lei, iar SC Pieţe şi Târguri Alexandria SRL 

0,00001%  în valoare de 10 lei. 

Art. 129 alin. (3) lit. d din Codul Administrativ stabilește între atribuțiile consiliului local  

exercitare în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile 

corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii. 

La data prezentului, procedura de selecție a directorului SC Administrația Străzilor, 

Construcții Edilitare SRL este în derulare conform prevederilor legale în vigoare. La finalizarea 

procedurii urmează a se elabora și aproba de către Adunarea Generală a Asociaților hotărârea de 

numire a directorului pentru un mandat de patru ani. 

Proiectul de hotărârese întemeiază pe prevederile următoarelor acte normative: 

 HCL nr. 162/30.07.2010 privind constituirea Societății Comerciale Administrația 

Străzilor, Construcții Edilitare SRL; 

 HCL nr. 405/19.12.2019 privind aprobarea cesionării părții sociale deținută de SC Terma 

Serv SRL, în faliment, la SC Administrația Străzilor, Construcții EdilitareSRL catre SC 

Piețe și Târguri Alexandria SRL; 



 HCL nr. 133/27.05.2021 privind aprobarea scrisorii de așteptări privind pe directorul SC 

Administrația Străzilor, Construcții EdilitareSRL; 

 OUG 109/2011 privind Guvernanța corporativă a instituțiilor publice cu modificările și 

completările ulterioare; 

 HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice; 

 art. 129 alin (2) lit. b și alin (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Față de cele prezentate, din punct de vedere juridic, raportat la prevederile art.129 alin. 

(1) și art.136 alin. (1) din OUG nr.57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, considerăm că proiectul poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al 

municipiului Alexandria, astfel că propunem spre analiză şi aprobare prezentul Raport şi 

proiectul de Hotărâre întocmit pentruaprobarea contractul de mandat privind pe directorul SC 

Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL. 

 

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ                 DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL 

                 CORPORATIVĂ 

CONSILIER,                                                        DIRECTOR EXECUTIV, 

MIHAELA ZARZĂRĂ                                                 POSTUMIA CHESNOIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


