
ROMÂNIA                                                                                                               Proiect  

JUDEȚUL GORJ                                                                                 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                                                                                                                 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Județului Gorj în Adunarea Generală a 

Acționarilor la Societatea APAREGIO Gorj S.A.  

 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive; 

- Raportul de specialitate al Direcției juridice și dezvoltarea capacității administrative; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și administrație publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice și IMM-uri; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția 

mediului; 

- Demisia domnului Cilibiu Nicolae, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

4734/18.04.2017; 

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

- Ordonanța de urgență nr. 53/2016 pentru modificarea şi completarea art. 14 din 

Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori 

majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară; 

- Prevederile Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 15, pct. 15.4 din Actul constitutiv al Societății Comerciale 

APAREGIO S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 50/2007, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Prevederile  art. 91, alin. (1), lit. a) și alin. (2), lit. d) din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. (1) Se desemnează domnul/doamna ___________să exercite calitatea de  reprezentant 

al Județului Gorj în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAREGIO Gorj S.A.. 

(2) Se acordă mandat cu titlu gratuit domnului/doamnei ________în exercitarea calității de  

reprezentant al Județului Gorj în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAREGIO 

Gorj S.A.. 

(3) Exercitarea mandatului de reprezentant al Județului se limitează la atribuțiile Adunării 

Generale a Acționarilor prevăzută în actul constitutiv al Societății APAREGIO Gorj S.A., 

precum și la orice alte atribuții prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru adunările 



generale ale acționarilor la societățile la care unitățile administrativ teritoriale dețin 

participații la capitalul social. 

(4) În vederea adoptării hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor Extraordinare, 

corespunzător atribuțiilor prevăzute în Actul constitutiv al Societății APREGIO S.A., 

reprezentantul județului va solicita Consiliului Județean Gorj, în prealabil, un mandat special. 

Art. 2. Reprezentantul Județului în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea 

APAREGIO Gorj S.A. va elabora semestrial rapoarte cu privire la activitatea adunării 

generale a acționarilor, pe care le va depune la structura de guvernanță corporativă creată in 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Art. 3. Reprezentantul Județului în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea 

APAREGIO Gorj S.A. va colabora permanent cu structura de guvernanță corporativă a 

Consiliului Județean Gorj, în exercitarea atribuțiilor acestora de monitorizare și evaluare a 

dispozițiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Art. 4. La data adoptării prezentei hotărâri încetează, prin efectul demisiei, calitatea de 

reprezentant al Județului Gorj în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAREGIO 

Gorj S.A. a domnului Cilibiu Nicolae, desemnat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj 

nr.65/30.09.2016. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică persoanei desemnate la art. 1 în calitatea de  

reprezentant al Județului Gorj în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAREGIO 

Gorj S.A., domnului Cilibiu Nicolae, Societății APAREGIO Gorj S.A., direcțiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

         PREȘEDINTE, 

     Cosmin-Mihai Popescu                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                            SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                         Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 

 

Nr. _______ 

Adoptată în ședința din _________.2017 

Cu un număr de ______ voturi 

Din numărul consilierilor județeni prezenți. 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Gorj în 

Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAREGIO Gorj S.A. 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre, propun Consiliului Județean Gorj desemnarea 

reprezentantului Județului Gorj în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea  

APAREGIO Gorj S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

cărora autoritatea publică tutelară are competența de a numi reprezentanții unității 

administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor (art. 3, pct. 2, lit. a). 

Prin raportare la argumentația de ordin juridic expusă în raportul de specialitate la 

proiectul de hotărâre, consider că sunt îndeplinite condițiile de desemnare a reprezentantului 

Unității Administrativ Teritoriale Județul Gorj în Adunarea Generală a Acționarilor la 

Societatea  APAREGIO Gorj S.A. din rândul persoanelor  cu statut de funcționar public sau 

angajat contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj 

Prin efectul adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea 

Consiliului Județean Gorj nr. 65/30.09.2018 privind exercitarea calității de reprezentant al 

județului în Adunarea Generală a întreprinderii publice în cauză de către domnul Cilibiu 

Nicolae  

Având în vedere cele de mai sus, propun autorității deliberative adoptarea prezentei 

hotărâri. 

 

 

INIȚIATOR, 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

  



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Gorj în Adunarea Generală a 
Acționarilor la Societatea  APAREGIO GORJ S.A. 

 

Organizarea și funcționarea întreprinderilor publice – societăți la care o unitate administrativ teritorială 
este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, sunt reglementate de Ordonanța de urgență 
nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și, unde aceasta nu dispune, de 
dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Reglementarea atribuțiilor Adunării Generale a Acționarilor, în sens de organ de conducere al 
societăților, se regăsește în Legea cu caracter general în materia societăților nr. 31/1990, în OUG 
109/2011, precum și în  Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari 

sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, și sunt reflectate corespunzător în statutul acestor 

societăți. 

Consiliul Județean Gorj, exercită în numele județului Gorj, persoană juridică de drept public, calitatea 
de autoritate publică tutelară la Societatea APAREGIO GORJ S.A., deținând 154 219 acțiuni, 
echivalentul al unui aport în numerar în valoare totală de 385 547,50 lei , reprezentând 37,74% din 
capitalul social total, o participație majoritară în raport cu participațiile individuale ale celorlalți acționari 
(Mun. TG-Jiu, mun. Motru, Orașul Tg-Cărbunești, orașul Bumbești Jiu, Orașul Țicleni, Orașul Turceni). 

În considerarea acestei calități, Consiliul Județean Gorj numește, în temeiul art. 3 pct. 2 lit. a) din OUG 
109/2011, reprezentantul Județului în Adunarea Generală a acționarilor la Societatea APAREGIO 
GORJ S.A. și aprobă mandatul acestuia. 

Prin articolul unic al Ordonanței de urgență nr. 53/2016 pentru modificarea şi completarea art. 14 din 
Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin 
direct ori indirect o participație majoritară , adoptată, în acest regim, pe fondul necesității implementării 
unor măsuri care să asigure funcționalitatea, solvabilitatea și lichiditate societăților la care statul sau 
unitățile administrativ teritoriale sunt acționari, astfel încât acestea să aibă o influență asupra economiei 
naționale și implicit să reprezinte un vector de redresare economică și echilibrarea bugetului de stat s-a 
stabilit: 

- Interdicția operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale dețin direct 
sau indirect o participație unică sau majoritară de a acorda remunerații în adunările generale 
ale acționarilor, și pe cale de consecință,  

-  în exercitarea calității de acționar la societățile la care dețin direct sau indirect o participație 
unică sau majoritară, statul și unitățile administrativ teritoriale vor acorda mandate cu titlul 
gratuit reprezentanților săi  in adunările generale ale acționarilor acestei societăți; 

- Aducerea la îndeplinire a acestor mandate se va realiza ca sarcină de serviciu și pe baza 
atribuțiilor stabilite conform fișei postului. 

Prin prisma obiectului prezentului proiect de hotărâre, recurgând la o interpretare literală a conținutului 
și sensului textului normativ reglementat de OUG nr. 53/2016 pentru a constata sfera situației de fapt 
concrete la care normele juridice în cauză  se referă în scopul corectei aplicări a acestora, se desprinde 
concluzia compatibilității funcționale a exercițiului calității de reprezentant al unităților administrativ 



teritoriale în adunarea generală a asociației la întreprinderile publice (societăți, în sensul legii 31/1990) 
cu funcțiile publice sau contractuale din cadrul aparatului de specialitate al autorității tutelare, în speță 
Consiliul Județean Gorj. 

Elementul determinant pentru interpretarea în acest sens al textului de lege reglementat de OUG 

53/2016  îl constituie mențiunea potrivit căreia mandatele cu titlu gratuit acordate reprezentanților in 

adunările generale ale acționarilor se aduc la îndeplinire ca sarcina de serviciu si pe baza atribuțiilor 

stabilite conform fisei postului. 

Deși art. 643 din OUG 109/2011 recunoaște inclusiv dreptul persoanelor numite sau alese în funcție de 

demnitate publică de a dobândi calitatea de membru al adunării generale a acționarilor, sub condiția 

respectării regimului legal privind incompatibilitățile și conflictul de interese,  noua reglementare 

prevăzută de OUG 53/2016, intrată în vigoare la data de 20 septembrie 2016, direcționează, fără 

echivoc, exercitarea acestei calități de către persoane care îndeplinesc sarcini de serviciu și pe baza 

atribuțiilor stabilite conform fișei postului, ipoteză normativă specifică doar personalului numit în funcții 

publice sau cu statut de angajat contractual, fără corespondent în cazul persoanelor care dețin statutul 

de ales local – consilier județean/local în cadrul autorității tutelare. 

Sub aspectul respectării regimului legal privind incompatibilitățile și conflictul de interese, norma 

specială prevăzută de art. 643 din OUG 109/2011 care reglementează posibilitatea funcționarilor publici 

să reprezinte unitatea administrativ teritorială, în calitate de membru în adunarea generală a 

acționarilor, își are corespondent și în norma generală prevăzută de Legea 161/2003 art .94 alin. (21) lit. 

b) și c). 

A fortiori (un temei în plus), același regim se aplică și personalului contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al autorității publice tutelare. 

Față de cele precizate, apreciez că sunt îndeplinite condițiile legale  de desemnare a reprezentantului 

județului Gorj din rândul funcționarilor publici sau personalul contractual ce își desfășoară activitatea în 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

 

Direcția juridică și dezvoltarea 

capacității administrative, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

COSTEL MARCĂU 

 

 


