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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea Contractului de mandat al Administratorului Societăţii JUDSERV 2020 

S.R.L. și numirea domnului Șoavă Eugen ca Administrator al Societății 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară, 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.8062 din 20 aprilie 2022 al preşedintelui, 

- raportul de specialitate nr.8069 din 20 aprilie 2022 al Serviciului juridic-contencios și contracte; 

- avizul nr.45/09.05.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- Hotărârea nr.152 din 22 decembrie 2020 privind aprobarea înfiinţării Societăţii JUDSERV 2020 

S.R.L. și Hotărârea nr.5 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea contractului de mandat al 

Administratorului Societăţii JUDSERV 2020 S.R.L.; 

- adresa domnului Lixandru Valentin Ștefan, înregistrată sub nr.7238 din 8 aprilie 2022; 

- prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- 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.199 alin.(1)-(2) și 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 constată încetarea, cu acordul părților, a Contractului de mandat nr.36 din 1 

februarie 2021 al domnului Lixandru Valentin Ștefan, Administrator al Societății JUDSERV 

2020 S.R.L. 

Art.2. (1) Se numește domnul Șoavă Eugen în funcția de Administrator al Societății 

JUDSERV 2020 S.R.L., pe o perioadă de 3 ani, cu un salariu brut de 3.300 lei lunar. 

(2) În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.5 din 28 ianuarie 2021, domnul Șoavă 

Eugen va încheia contractul de mandat ca Administrator al Societăţii JUDSERV 2020 S.R.L. 

Art.3. În termen de 15 zile de la data prezentei, domnul Lixandru Valentin Ștefan va 

proceda la predarea către noul Administrator al Societății a tuturor documentelor aparținând 

Societății. 

Art.4. Se împuternicește domnul Șoavă Eugen, în calitate de Administrator al Societății 

JUDSERV 2020 S.R.L., să semneze Actul constitutiv al Societății în forma actualizată și 

documentele necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.  

 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Serviciului Juridic-contencios și contracte, Serviciului 

Buget- finanțe și contabilitate, Societății JUDSERV 2020 S.R.L. și persoanelor în cauză pentru 

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

 

PREȘEDINTE,       CONTRASEMNEAZĂ, 

Dumitru Beianu    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

               Aurelia Brebenel 

 

 

 
Giurgiu,11 mai 2022 
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