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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prețului oferit și a numărului de acțiuni emise de Operatorul Regional ”Apa Service” S.A. 

– vânzător UAT Municipiul Giurgiu 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.3344/17.02.2022 al Preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.3353/17.02.2022 Administratorului Public; 

-avizul nr.30/28.02.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri; 

-avizul nr.19/28.02.2022 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- avizul nr.7/28.02.2022 al Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură; 

- avizul nr.24/28.02.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Apa Service S.A. nr. 11/15.11.2021; 

- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 137/03.12.2020 privind aprobarea intenției de preluare a unui 

pachet de acțiuni emise de Operatorul Regional Apa Service S.A.; 

- Hotărârea Consiliului Local Giurgiu nr. 443/22.12 2020 privind aprobarea intenției de cedare cu titlu oneros 

a unui pachet de acțiuni deținut de Municipiul Giurgiu la societatea Apa Service S.A.; 

- Hotărârea Consiliului Local Giurgiu nr. 202/30.06.2021 privind valoarea nominală de 21,00 lei a unei acțiuni 

deținute de Municipiul Giurgiu la societatea Apa Service SA 

- Hotărârea Consiliului Local Giurgiu nr. 267/29.07.2021 privind aprobarea cesiunii cu titlu oneros și a 

numărului de acțiuni nominative deținute de Municipiul Giurgiu în calitate de acționar la societatea Apa 

Service S.A.; 

- Hotărârea Consiliului Local Giurgiu nr. 269/26.08.2021 privind aprobarea procedurii privind vânzarea 

acțiunilor deținute de Municipiul Giurgiu la societatea Apa Service S.A.;  

- Procesul - verbal nr. 5848/07.02.2022 de publicare a ofertei de vânzare a UAT Municipiul Giurgiu; 

- prevederile art.173 alin.(2) lit. d), alin.(5) lit.m), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(2), 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 şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(2) lit.a) – b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 19/03.02.2022 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi 

cheltuieli al judeţului Giurgiu 

 

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 preluarea unui pachet de acțiuni emise de Operatorul Regional ”Apa Service” S.A. 

care să asigure Județului Giurgiu calitatea de acționar majoritar. 

 Art.2. Preluarea pachetului de acțiuni se va realiza prin exercitarea dreptului de preempțiune în 

vederea achiziționării unui număr de 140.119 acțiuni, obiect al ofertei de vânzare afișate de UAT Municipiul 

Giurgiu în data de 07.02.2022. 

Art.3. Se aprobă prețul de 21 lei/acțiune din oferta de vânzare afișată de UAT Municipiul Giurgiu în 

data de 07.02.2022. 
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Art.4. Preluarea pachetului de acțiuni ce face obiectul ofertei de vânzare afișate de UAT Municipiul 

Giurgiu se va realiza cu plata prețului în rate, transferul drepturilor și obligațiilor aferente acțiunilor preluate 

urmând să se realizeze automat, pe măsura plății prețului. 

Art.5. (1) Se aprobă plata eșalonată, în 3 tranșe, din care prima va fi de 957.999,00 lei (45.619 acțiuni 

x 21 lei/acțiune), în vederea preluării pachetului de acțiuni ce face obiectul ofertei de vânzare afișate de UAT 

Municipiul Giurgiu. 

(2) Suma menționată la alineatul (1) se va achita din bugetul de venituri și cheltuieli al județului 

Giurgiu, capitolul 80.02. 

Art.6. Se aprobă emiterea, cu respectarea termenului în care poate fi exercitat dreptul de preempțiune, 

a unui răspuns cu caracter ferm la oferta de vânzare afișată de UAT Municipiul Giurgiu în data de 07.02.2022. 

Art.7. În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:  

a) Societatea - Operatorul Regional ”Apa Service” S.A.; 

b) drept de preempțiune– posibilitate pe care o au Asociații Ne-vânzători de a dobândi cu prioritate față de 

terțe autorități publice locale, acțiuni ale Societății, în situația în care Acționarul Vânzător intenționează să le 

înstrăineze; 

c) Acționarul Vânzător – acționarul Societății care intenționează să transfere integral sau parțial acțiunile 

deținute în Societate; 

d) Acționarul Ne-Vânzător – acționarul Societății care deține o cota-parte din capitalul social al Societății și 

este destinatarul ofertei inițiale de transfer pe care este obligat sa i-o transmită Acționarul Vânzător; 

e) transfer (vânzare) – operațiune de transfer cu titlu oneros a dreptului de proprietate asupra acțiunilor 

Societății; 

f) termen de exercitare a dreptului de preempțiune– perioada de timp pe care o au la dispoziție Acționarii Ne-

Vânzători de a-și exprima intenția de a cumpăra, proporțional cu cota parte de capital deținută, partea ce li s-

ar cuveni pro-rata, sau toate acțiunile oferite de vânzare, în condițiile Actului constitutiv al Societății; 

g) răspuns la oferta de vânzare/răspuns– manifestare de voință unilaterală și irevocabilă a Acționarului Ne-

Vânzător (denumit „acceptant”), de a-și exercita dreptul de preempțiune prin dobândirea cu prioritate, 

proporțional cu cota-parte, sau a tuturor acțiunilor oferite spre vânzare, dacă sunt îndeplinite condițiile stipulate 

în Actul constitutiv al Societății, la prețul solicitat de către ofertant, cu posibilitatea plății prețului în rate și a 

dobândirii acestora pe măsura plății prețului. 

h) comisia numită de Acționarul Vânzător– este comisia desemnată de Acționarul Vânzător în vederea 

supravegherii îndeplinirii obligațiilor stabilite în sarcina acestuia.  

Art.8. Transferul în vederea preluării pachetului de acțiuni se realizează cu respectarea Procedurii 

privind vânzarea acțiunilor Societății APA SERVICE S.A., a Actului Constitutiv al Societății și în 

conformitate cu prevederile legislației relevante.  

Art.9. După acceptarea Răspunsului la oferta de vânzare formulată în vederea preluării pachetului de 

acțiuni, Președintele Consiliului Județean Giurgiu va numi o comisie care, alături de Comisia numită de 

Acționarul Vânzător va negocia clauzele contractului ce se va încheia între Acționarul Vânzător și UAT Județul 

Giurgiu, în calitatea sa de Acționar Ne-vânzător. 

Art.10. Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni şi celelalte documente contractuale necesare 

achiziționării pachetului de acțiuni în valoare totală de 2.942.499 lei, obiect al ofertei de vânzare afișate de 

UAT Municipiul Giurgiu în data de 07.02.2022, vor fi semnate după aprobarea acestora de către Consiliului 

Județean Giurgiu, în termen de 30 de zile de la finalizarea negocierii elementelor principale ale contractului 

de vânzare-cumpărare de acţiuni.  

Art.11. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, Direcției Achiziții publice și investiții, 

Serviciului Juridic-contencios și contracte, Compartimentului Monitorizare servicii de utilitate publică pentru 

ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dumitru Beianu 

    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                 Aurelia Brebenel 

 

 

Giurgiu,07 martie 2022 
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