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PROIECT DE HOTĂRÂRE  
 

PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 
TULCEA ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR  PENTRU  SOCIETATEA 

TULCEA GAZ S.A.  
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă ordinară la data de      
26 noiembrie 2020; 

Examinând documentația întocmită privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor pentru Societatea Tulcea Gaz S.A., 
proiect din iniţiativa consilierului local George ȘINGHI; 

Luând în discuţie referatul de aprobare al consilierului local George ȘINGHI, înregistrat sub nr. 
35680/23.11.2020 şi raportul Direcţiei Administraţie Publică Locală înregistrat sub nr. 
35681/23.11.2020; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consilului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile art. 125 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr.  
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 136 alin. (1), art. 139 
alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) şi art. 199 din din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

                                                                HOTĂRĂŞTE: 
 

ART. 1 Se revocă mandatul de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Tulcea în 
Adunarea Generală a Acţionarilor pentru societatea Tulcea Gaz S.A. al domnului Vâlcu Dumitru. 

ART. 2 Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Adunarea 
Generală a Acţionarilor pentru societatea Tulcea Gaz S.A, domnul Ștefan Ilie, Primarul Municipiului 
Tulcea, cetăţean român, născut la data de 30.07.1977 în orașul Măcin, judeţul Tulcea, cu domiciliul în 
municipiul Tulcea, judeţul Tulcea, str. Libertății, nr. 91, bloc GYO-GYO, sc. A, et. 1, ap. 12, legitimat 
cu C.I. seria TC, nr. 495585, CNP 1770730361937. 

ART. 3 Persoana mandatată va exercita atribuţiile Adunării Adunării Generale a Acţionarilor în 
conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

ART. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
                            
                  Vizat                                                                        Inițiator,                                                    
            pentru legalitate                                                                             
    p. SECRETARUL GENERAL,                                        George ȘINGHI, 
   AL MUNICIPIULUI TULCEA                                     CONSILIER LOCAL 

         Leventh IUSUF 
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Nr. 35680/23.11.2020 

                                                 REFERAT DE APROBARE 

 

A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI 
LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR  

PENTRU  SOCIETATEA  TULCEA GAZ S.A.  
  

Prin Hotărârea Guvernului României nr. 723/1997 s-au aprobat indicatorii  tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţii “Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în municipiul Tulcea, judeţul Tulcea”. 

Ca urmare, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 152/30.08.2001, se 
aprobă participarea Consiliului local Tulcea ca acţionar fondator la înfiinţarea societății Tulcea Gaz  
S.A., în vederea realizării investiţiei “Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în municipiul Tulcea şi 
comunele M.Kogălniceanu şi Somova”, aportul Consiliului Local al Municipiului Tulcea la capitalul 
social al societății Tulcea Gaz S.A. fiind majorat ulterior prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 67/28.02.2004, respectiv 76/24.02.2005. 

Potrivit art. 125 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei 
împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. 

Pentru reprezentarea intereselor Consiliului Local al Municipiului Tulcea, în calitate de acţionar 
la societatea Tulcea Gaz S.A., prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea                         
nr. 45/28.07.2016, a fost mandatat să exercite atribuţiile Adunării Generale a Acţionarilor pentru 
societatea Tulcea Gaz S.A. ca reprezentant, domnul Vâlcu Dumitru.    

Având în vedere faptul că în urma organizării şi desfăşurării alegerilor pentru autorităţile publice 
locale din 27 septembrie 2020, prin Ordinul Prefectului Județului Tulcea nr. 520/23.10.2020 s-a 
constatat îndeplinirea condițiior legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Tulcea și s-a 
declarat constituit Consiliului local al municipiului Tulcea începând cu data de 22 octombrie 2020,   
într-o nouă configurație politică, se impune necesitatea iniţierii unui proiect de hotărâre pentru 
revocarea mandatului de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Adunarea 
Generală a Acţionarilor pentru societatea Tulcea Gaz  S.A.. a domnului Vâlcu Dumitru şi desemnarea 
unui nou reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Adunarea Generală a Acţionarilor 
pentru  societatea Tulcea Gaz  S.A.. 

În acest sens, ținând cont de aspectele și textul de lege sus menționat, coroborat cu prevederile 
art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr.  161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, funcţia de primar este incompatibilă 
cu exercitarea funcţiei de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, 
membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau cu orice funcţie de conducere ori de execuţie la 
societăţile reglementate de Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la 
regiile autonome de interes naţional, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile 
publice, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor la societăţile 
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a 
membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat sau 
confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a 
altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau 
la care unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce deţine participaţie, propun desemnarea 



ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru 
societatea  Tulcea Gaz S.A. a domnului Ștefan Ilie, Primarul Municipiului Tulcea, cetăţean român, 
născut la data de 30.07.1977 în orașul Măcin, judeţul Tulcea, cu domiciliul în municipiul Tulcea, 
judeţul Tulcea, str. Libertății, nr. 91, bloc GYO-GYO, sc. A, et. 1, ap. 12, legitimat cu C.I. seria TC, nr. 
495585, CNP 1770730361937. 
            Faţă de cele mai sus, a fost elaborat proiectul de hotărâre pe care vă rog să-l adoptaţi în forma şi 
conţinutul redactat. 
 
                                                                        INIȚIATOR,  

 
George ȘINGHI,  

CONSILIER LOCAL 
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Nr. înreg. 35681/23.11.2020         
                                                                                                                                               APROB, 

                                                                                        Ștefan ILIE 

                                                                      PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA 

 
 

RAPORT 
 

PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 
TULCEA ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR  PENTRU  SOCIETATEA   

TULCEA GAZ S.A.  
  

Prin Hotărârea Guvernului României nr. 723/1997 s-au aprobat indicatorii  tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţii “Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în municipiul Tulcea, judeţul Tulcea”. 

Ca urmare, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 152/30.08.2001, se 
aprobă participarea Consiliului local Tulcea ca acţionar fondator la înfiinţarea societății Tulcea Gaz  
S.A., în vederea realizării investiţiei “Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în municipiul Tulcea şi 
comunele M.Kogălniceanu şi Somova”, aportul Consiliului Local al Municipiului Tulcea la capitalul 
social al societății Tulcea Gaz S.A. fiind majorat ulterior prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 67/28.02.2004, respectiv 76/24.02.2005. 

Potrivit art. 125 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei 
împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. 

Pentru reprezentarea intereselor Consiliului Local al Municipiului Tulcea, în calitate de acţionar 
la societatea Tulcea Gaz S.A., prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea                         
nr. 45/28.07.2016, a fost mandatat să exercite atribuţiile Adunării Generale a Acţionarilor pentru 
societatea Tulcea Gaz S.A. ca reprezentant, domnul Vâlcu Dumitru.    

 Având în vedere faptul că în urma organizării şi desfăşurării alegerilor pentru autorităţile publice 
locale din 27 septembrie 2020, prin Ordinul Prefectului Județului Tulcea nr. 520/23.10.2020 s-a 
constatat îndeplinirea condițiior legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Tulcea și s-a 
declarat constituit Consiliului local al municipiului Tulcea începând cu data de 22 octombrie 2020,   
într-o nouă configurație politică, se impune aprobarea unui proiect de hotărâre pentru revocarea 
mandatului de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Adunarea Generală a 
Acţionarilor pentru societatea Tulcea Gaz  S.A.. a domnului Vâlcu Dumitru şi desemnarea unui nou 
reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru  
societatea Tulcea Gaz  S.A.. 

În acest sens, ținând cont de aspectele și textul de lege sus menționat, coroborat cu prevederile 
art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr.  161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, funcţia de primar este incompatibilă 
cu exercitarea funcţiei de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, 
membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau cu orice funcţie de conducere ori de execuţie la 
societăţile reglementate de Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la 
regiile autonome de interes naţional, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile 



publice, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor la societăţile reglementate de 
Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a membrilor în consiliile de 
administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice 
din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din 
subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială pe care o 
conduce deţine participaţie, propunem desemnarea ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru societatea  Tulcea Gaz S.A. a domnului Ștefan Ilie, 
Primarul Municipiului Tulcea, cetăţean român, născut la data de 30.07.1977 în orașul Măcin, judeţul 
Tulcea, cu domiciliul în municipiul Tulcea, judeţul Tulcea, str. Libertății, nr. 91, bloc GYO-GYO, sc. 
A, et. 1, ap. 12, legitimat cu C.I. seria TC, nr. 495585, CNP 1770730361937. 

În concluzie, faţă de prevederile legale enunţate mai sus şi având în vedere dispoziţiile art. 129 
alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. d) și alin. (7) lit n), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) 
lit. a), art. 197 alin. (4) şi art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a elaborat proiectul de hotărâre alăturat 
pentru a fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea.  
                
             DIRECTOR D.A.P.L. 
            Jr. IUSUF Leventh                                             OFICIUL DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
                                                                                                 cons. jr. Băraru-Timofte Valentina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

str. Păcii, nr. 20, codul poștal 820033, tel: +40 0240-511 440, 
fax: +40 0240-517 736, e-mail:contact@primariatulcea.ro, site: www.primariatulcea.ro 

ISO 9001:2015 – Nr. Certificat: 203039/A/0001/UK/RO 

 


