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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea numărului reprezentanților în Adunarea Generală a Asociaților a Societății 

JUDSERV 2020 S.R.L., durata mandatului și  stabilirea atribuțiilor acestora  

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

întrunit în ședință ordinară, 

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.17888 din 28 decembrie 2020 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr17889 din 28 decembrie 2020 al Direcţiei juridice și administrație 

publică; 

- avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri; 

- amendamentul formulat de domnul Beianu Dumitru - președinte; 

- prevederile art.173 alin.(2) lit.d), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.197 

alin.(1), (3) – (5), art.198 alin.(1) – (2), art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

  

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă ca reprezentanții Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților a 

Societății JUDSERV 2020 S.R.L. să fie în număr de 3. 

Art.2. Durata mandatului reprezentanților este de trei ani de la data comunicării prezentei 

hotărâri. 

Art.3. Se stabilesc atribuțiile Adunării Generale a Asociaților Societății JUDSERV 2020 

S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4. Prezenta hotărâre va fi înaintată Instituției Prefectului – județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate și Direcției juridice și administrație publică, care o va comunica 

Societății JUDSERV 2020 S.R.L. pentru ducere la îndeplinire. 

 

 

 

  PREȘEDINTE, 

 Dumitru Beianu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

   SECRETAR GENERAL Al JUDEŢULUI, 

      Aurelia Brebenel 

 

Giurgiu,28 ianuarie 2021 

Nr.4 
 

 
Adoptată cu 16 voturi ”pentru”, 12 voturi ”împotrivă” și 1 ”abțineri” din totalul de 29 consilieri prezenți.  

 

 



F-PG 15.07 

 

ANEXA 

la Hotărârea nr.4 din 28.01.2021 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

ATRIBUȚIILE ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR 

SOCIETĂȚII JUDSERV 2020 S.R.L. 

 

Art.1. Adunarea Generală a Asociaților Societății JUDSERV 2020 S.R.L. este organul de 

conducere al Societății, compusă din 3 reprezentanți ai Consiliului Județean Giurgiu, desemnați 

prin hotărâre și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 a societăților 

comerciale, Actului Administrativ al Societății și mandatului dat de către Consiliul Județean 

Giurgiu. 

Art.2. Durata mandatului reprezentanților desemnați este de trei ani. 

Art.3 Membrii Adunării Generale a Asociaților desfășoară o activitate neremunerată. 

 Art.4. Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții: 

 A) Aprobă, cu unanimitate de voturi, conform mandatului expres acordat prin hotărâre a 

consiliului județean: 

- contractele încheiate de Societate a căror valoare este mai mare de 200.000 lei; 

- să aprobe dizolvarea şi lichidarea Societăţii, precum şi destinaţia bunurilor rămase după 

lichidare; 

- să aprobe modificarea Actului administrativ al Societății; 

- să aprobe majorarea capitalului social prin admiterea de noi asociaţi, includerea de 

rezerve sau profituri cuvenite asociaţilor, efectuarea de noi aporturi de capital în numerar şi/sau în 

natură. 

 B) Aprobă, înainte de a fi supuse aprobării consiliului județean: 

a) cu majoritate de voturi:  

- strategia şi obiectivele generale ale Societăţii; 

- planul de administrare a societatii pe durata mandatului al administratorului; 

 - bilanţul contabil, contul de profit și pierderi şi să stabilească repartizarea beneficiului net; 

 - raportul anual de activitate al Administratorului Societății, raportul cenzorului și să le dea 

descărcare de activitatea lor; 

 b) cu unanimitate de voturi: 

 - urmărirea administratorului şi cenzorului pentru daunele pricinuite societăţii, desemnând 

şi persoana însărcinată să o exercite; 

- modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și 

funcționare al Societății; 

- schimbarea sediului şi înfiinţarea de sucursale, filiale, puncte de lucru, birouri, 

reprezentanţe, agenţii oriunde în România sau în străinătate. 

c) Aprobă, cu unanimitate de voturi, fără a le supune aprobării consiliului județean: 

- Regulamentul de ordine interioară al Societății; 

- Contractele încheiate de Societate a căror valoare este mai mare de 50.000 lei, dar mai 

mică de 200.000 lei. 

Art.5. Adunarea Generală a Asociaților avizează grila de salarizare a personalului 

Societății. 

  Art.6. Adunarea Generală a Asociaților numește cenzorul și stabilește remunerația 

acestuia. 

 Art.7. Adunarea Generală a Asociaților aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli 

al Societății la începutul fiecărui an calendaristic, până la data de 15 ianuarie. 

 Art.8. Adunarea generală poate stabili cota-parte din profit pentru constituirea de fonduri 

pentru dezvoltare, investiţii, reparaţii capitale şi alte fonduri prevăzut de lege.  

Art.9. În cazul în care societatea înregistrează pierderi, Adunarea Generală a Asociaților 

analizează cauzele  și propune consiliului județean luarea măsurilor ce se impun. 

                   

        PREŞEDINTE,                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

         Dumitru Beianu                Aurelia Brebenel 


