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ROMANIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  48 

din  31.01.2023 
 

privind completarea Consiliului de administrație al societății Gospodărire Urbană S.R.L. 

Galați 

 

Iniţiator: Consilier Local, Cristian-Sorin Enache; 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 11/16.01.2023 

 

 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

31.01.2023;   

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 9300/16.01.2023 al iniţiatorului - 

Consilier Local Cristian-Sorin Enache;  

 Având în vedere raportul de specialitate nr. 9307/16.01.2023, al Compartimentului 

Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice;  

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și 

libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice; 

 Având în vedere Raportul privind numirea finală pentru postul vacant de membru 

în Consiliul de administrație al societății Gospodărire Urbană S.R.L., înregistrat cu nr. 

8920/16.01.2023, întocmit de Comisia de evaluare și selecție prealabilă a membrilor 

consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al 

Municipiului Galați are calitatea de autoritate publică tutelară, numită prin H.C.L. nr. 

464/11.11.2020;  

 Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 477/25.08.2021 privind numirea membrilor 

Consiliului de administrație al societății Gospodărire Urbană S.R.L.;  
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 Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 610/29.09.2022 privind unele măsuri 

pentru asigurarea continuității actului de administrare la societatea Gospodărire Urbană 

S.R.L.;  

 Văzând Hotărârea AGA nr. 6/9.09.2021 privind numirea membrilor Consiliului de 

administrație al societății Gospodărire Urbană S.R.L.;  

 Văzând Hotărârea AGA nr. 7/30.08.2022 privind vacantarea unui post de 

membru în Consiliul de administrație al societății Gospodărire Urbană S.R.L.;  

 Având în vedere dispoziţiile art. 28 alin. (1), alin. (6) și alin. (7), art. 29 alin. (1), 

alin. (2) și alin. (9) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;  

 Având în vedere dispozițiile art. 44 alin. (7) și alin. (9) lit. ”b” din Anexa 1 la 

Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. ”a”, alin. (3) lit. ”d” din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 În temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă Raportul privind numirea finală pentru postul vacant de 

membru în Consiliul de administrație al societății Gospodărire Urbană S.R.L., înregistrat 

cu nr. 8920/16.01.2023, întocmit de Comisia de evaluare și selecție prealabilă a 

membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local 

al Municipiului Galați are calitatea de autoritate publică tutelară, numită prin H.C.L. nr. 

464/11.11.2020. 
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Art. 2 (1) – Se propune numirea domnului Andronic Florin-Petrișor în calitate de 

membru neexecutiv în Consiliul de administrație al societății Gospodărire Urbană S.R.L. 

              (2) – Durata mandatului administratorului nominalizat la alin. (1) coincide 

cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit, respectiv până la 

data de 09.09.2025. 

Art. 3 (1) – Se convoacă de îndată Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea 

Gospodărire Urbană S.R.L. 

                          (2) – Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Galați în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Gospodărire Urbană S.R.L. pentru: 

a) Completarea Consiliului de administrație al societății Gospodărire Urbană 

S.R.L. cu membrul nominalizat la art. 2;  

b) Semnarea contractului de mandat;. 

c) Îndeplinirea formalităților necesare pentru înregistrarea mențiunilor 

corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați. 

 Art. 4 – Secretarul General al Municipiului Galaţi va asigura transmiterea 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte de şedinţă,         

         

         

 

 

                                                                                                                Contrasemnează, 

                                                                                                              Secretar General, 
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