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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală 

a Acționarilor la Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., având ca 
autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu pentru 

numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
         Întrunit în şedinţă ordinară, 

 
 

        Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu 
nr.2.422/18.01.2022; 
        - raportul de specialitate al Compartimentului Control Managerial Intern și 
Sisteme de Management, înregistrat cu nr.2.792/19.01.2022;  
        - cererea domnului Moise Vasile, înregistrată sub nr.2.162/17.01.2022; 
        - Hotărârea Consiliului Local al municipiului Giurgiu nr.16/28.01.2021 privind 
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Giurgiu 
nr.391/25.11.2020 privind desemnarea unui reprezentant al municipiului Giurgiu în 
Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu 
S.A.; 
        - avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină; 
        - prevederile art.131 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
        - prevederile art.64^1, alin(3) și alin (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
        - prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
        În temeiul dispoziţiilor art.129, alin.(2), lit.„a” și alin.(3), lit.„d”, art.139, alin.(1)  și 
art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

         Art.1. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor din cadrul societății 
Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. până la data de 14.02.2022, în vederea 
numirii administratorului provizoriu în Consiliul de Administrație al societății.  
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         Art.2. Se mandatează reprezentanții Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală 
a Acționarilor a S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. în vederea numirii 
administratorului provizoriu în Consiliul de Administrație al acestei societăți pe o 
perioadă de 4 luni, până la declanșarea procedurii de selecție a administratorilor, a 
domnului Moise Vasile, cu domiciliul în Municipiul Giurgiu, Bulevardul Mihai Viteazu, 
Bloc 612, sc.A, ap.3, legitimat cu C.I. seria G.G., nr.515170. 
          Pentru motive temeinice mandatul acestuia poate fi prelungit până la maxim 6 
luni, în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 
         Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului municipiului Giurgiu, 
persoanei nominalizate la art.2 și Societății Comerciale Administrația Zonei Libere 
Giurgiu S.A. pentru ducerea la îndeplinire. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 
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