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Oficiul Juridic Contencios
Nr. 283 IDCI 28.03.2017
Proiect de răspuns pentru Contestaţia formulată de d-nul Pricopi Gheorghe la
Hotărârea nr, 55 din 09.03.2017 a Consiliului Local
Urmare Contestaţiei formulată de d-nul Pricopi Gheorghe împotriva H.C.L. nr. 55 din
09.03.2017 a Consiliului Local Botoşani prin care au fost nominalizaţi cei 5 administratori ai

S.C. URBAN SERV S.A. Botoşani, prin prezenta,

vă comunicăm următoarele:

În urma Raportului final al Comisiei de recrutare a administratorilor pentru S.C. Urban
Serv S.A. Botoşani, s-au stabilit un număr de 8 persoane pentru numirea ca membri în
consiliul de administraţie al societăţii, astfel: Şorici Ion, Apotrosoaiei Iulian, Pricopi
Gheorghe, Zărnescu Constantin, Nicuţă Cezar, Chirilă Nicolina, Aniţei Manuela, Jurgiu
Mioara.
În cadrul dezbaterilor punctului 3 de pe ordinea de zi a şedinţei de consiliu local, şi
anume: "Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantilor
Consiliului Local al municipiului, în calitate de autoritatea tutelară, privind modul de
exprimare a votului în şedinţa adunării generale a actionarilor S.c. "URBAN SER V" S.A.
Botoşani", s-a propus şi s-a supus la vot, modalitatea de a vota secret membrii consiliului
de administraţie.
Fiind supusă la vot modalitatea de vot secret, aceasta a fost aprobată cu 12 voturi
pentru, 2 voturi împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnul consilier
Andrei Amos) şi 7 abtineri (domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, lulian Blaga,
Maricel Corneliu Maxim, Ştefan Mihai, Paul Octav, Marius Leonardo Oroşanu, Eugen
Cristian Ţurcanu).
Procedura de vot s-a desfăşurat prin vot secret, fiind buletine de vot cu toţi membrii
care au fost pe lista scurtă. S-au primit buletine de vot şi s-a votat prin tăiere. Astfel, au fost
aleşi cei care nu au fost tăiaţi, în ordinea numărului de voturi obţinute.
Astfel, în urma numărului de voturi obţinute, au fost aleşi în consiliul de administraţie
al S.C. URBAN SERV S.A., următorii: Şorici Ion - 12 voturi, Apotrosoaiei Iulian - 12 voturi,
Nicuţă Cezar - 12 voturi, Aniţei Manuela - 12 voturi, Jurgiu Mioara - 12 voturi.
Dumneavoastră nu v-aţi numărat printre membrii desemnaţi de către Consiliul Local
Botoşani, deoarece a obtinut un singur vot.
Consiliul Local al Municipiului Botoşani este acţionar unic al S.C. Urban Serv S.A.
Botoşani, iar potrivit art. 3 pct. 2 din O.U.G. nr. 109/2011, în calitate de autoritate publică
tutelară are competenţe să:
a.) numească reprezentantii statului sau, după caz, ai unită/ii administrativ-teritoriale
în adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor şi să aprobe mandatul acestora;
b) să propună, în numele statului sau al unită/ii administrativ-teritoriale actionar,
candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie sau, după caz, de
supraveghere, cu respectarea conditiilor de calificare şi experienţă profesională şi selectie
prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
Potrivit art. 29 al. (3) din OUG nr. 10912011, la societăţile prevăzute la art. 2 pct. 2 !it.
b) şi c) în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acţionarului - stat sau unitate

administrativ-teritorială, sau întreprinderea publică care deţine o participaţie majoritară sau
de control propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie,
aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din
specialişti în recrutarea resurselor umane.
AI. (9) al aceluiaşi articol, menţionează că numirea administratorilor se realizează de
către adunarea generală a acţionarilor din lista scurtă, întocmită potrivit art. 2 pct. 10.

În altă ordine de idei, conform art, 36 al. (2) lit. a) din Legea nr. 215/200 I Consiliul
local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al
primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale
şi regiilor autonome de interes local.
Potrivit art. 36 al. (3) din Legea nr. 215/2001, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la al.
(2) IiI. a), consiliul local:
b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul
de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de
interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes
local;
c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în
condiţiile legii.
Având în vedere prerogativele legale, prevăzute de Legea nr. 215/2001 şi OUG nr.
109120 Il, ale Consiliului Local Botoşani, faţă de situaţia expusă, considerăm Contestaţia
formulată de d-nul Pricopi Gheorghe ca fiind neîntemeiată.
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Botoşani

Urmare Contestaţiei formulată de dvs. împotriva H.C.L. nr. 55 din 09.03.2017 a
Consiliului Local Botoşani prin care au fost nominalizaţi cei 5 administratori ai S.C. URBAN
SERV S.A. Botoşani, prin prezenta, vă comunicăm următoarele:
În urma Raportului final al Comisiei de recrutare a administratorilor pentru S.C. Urban
Serv SA. Botoşani, s-au stabilit un număr de 8 persoane pentru numirea ca membri în
consiliul de administraţie al societăţii, astfel: Şorici Ion, Apotrosoaiei lulian, Pricopi
Gheorghe, Zărnescu Constantin, Nicuţă Cezar, Chirilă Nicolina, Aniţei Manuela, Jurgiu
Mioara.
În cadrul dezbaterilor punctului 3 de pe ordinea de zi a şedinţei de consiliu local, şi
anume: "Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantilor
Consiliului Local al municipiului, În calitate de autoritatea tutelară, privind modul de
exprimare a votului În şedinţa adunării generale a actionarilor S.C. "URBAN SERV" S.A.
Botoşani", s-a propus şi s-a supus la vot, modalitatea de a vota secret membrii consiliului
de administraţie.
Fiind supusă la vot modalitatea de vot secret, aceasta a fost aprobati cu 12 voturi
pentru. 2 voturi împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnul consilier
Andrei Amos) şi 7 abtineri (domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, lulian Blaga,
Maricel Corneliu Maxim, Ştefan Mihai, Paul Octav, Marius Leonardo Oroşanu, Eugen
Cristian Ţurcanu).
Procedura de vot s-a desfăşurat prin vot secret, fiind buletine de vot cu toţi membrii
care au fost pe lista scurtă. S-au primit buletine de vot şi s-a votat prin tăiere. Astfel, au fost
aleşi cei care nu au fost tăiaţi, în ordinea numărului de voturi obţinute.
Astfel, în urma numărului de voturi obţinute, au fost aleşi în consiliul de administraţie
al S.C. URBAN SERV S.A., următorii: Şorici Ion - 12 voturi, Apotrosoaiei lulian - 12 voturi,
Nicuţă Cezar - 12 voturi, Aniţei Manuela - 12 voturi, Jurgiu Mioara - 12 voturi.
Dumneavostră nu v-aţi numărat printre membri desemnaţi de către Consiliul Local
Botoşani, deoarece ati obtinut un singur vot.
Consiliul Local al Municipiului Botoşani este acţionar unic al S.C. Urban Serv S.A.
Botoşani, iar potrivit art. 3 pct. 2 din O.u.G. nr. 109/2011, în calitate de autoritate publică
tutelară are competenţe să:
a.) numească reprezentantii statului sau, după caz, ai unită/ii administrativ-teritoriale
În adunarea generală a actionarilor sau asociaţilor şi să aprobe mandatul acestora;
b) să propună, În numele statului sau al unită/ii administrativ-teritoriale actionar,
candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administratie sau, după caz, de
supraveghere, cu respectarea conditiilor de calificare şi experienţă profesională şi selectie
prevăzute

deprezenta ordonanţă de urgenţă;

Potrivit art. 29 al. (3) din OUG nr. 109/2011, la societăţile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit.
b) şi c) În cazul În care autoritatea publică tutelară, În numele acţionarului - stat sau unitate
administrativ-teritorială, sau Întreprinderea publică care deţine o participaţie majoritară sau
de control propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de admlnistraţie,
aceste propuneri sunt făcute În baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din
specialişti În recrutarea resurselor umane.
Al. (9) al aceluiaşi articol, menţionează că numirea administratorilor se realizează de
către adunarea generală a aCJionarilor din lista scurtă, Întocmită potrivit art. 2 pct. 10.
În altă ordine de idei, conform art. 36 al. (2) lit, a) din Legea nr. 215/2001 Consiliul
local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al
primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale
şi regiilor autonome de interes local.
Potrivit art. 36 al. (3) din Legea nr. 215/2001, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la al.
(2) lit. a), consiliul local:
b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul
de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de
interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes
local;
c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în
condiţiile legii.
Având în vedere prerogativele legale, prevăzute de Legea nr. 215/2001 şi OUG nr.
109/2011, ale Consiliului Local Botoşani, faţă de situaţia expusă, considerăm Contestaţia
formulată de dvs. ca fiind neîntemeiată.
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