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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.390/28.10.2021 

privind majorarea capitalului social al Societății Uzina Termoelectrica 
Production Giurgiu S.A. de către Municipiul Giurgiu, cu suma de 207.774 lei, 

aport în natură 
 
 

 
 

   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă extraordinară, 

 
       Având în vedere: 
       - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.53.139/15.11.2021;   
       - raportul de specialitate al Direcţiei Servicii Publice – Compartimentul Energetic și 
Asociații de Proprietari, înregistrat la nr.53.449/16.11.2021; 
       - extrasul de carte funciară pentru informare nr.73828 din 07.09.2021 privind 
terenul intravilan din șoseaua Sloboziei, nr.194, Giurgiu, cu numărul cadastral 33291; 
       - Hotărârea Consiliului Local nr.390 din 28 octombrie 2021 privind aprobarea 
majorării capitalului social al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. 
de către Municipiul Giurgiu cu suma de 207.774 lei, aport în natură; 
       - avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină; 
       - avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat; 
       - avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială; 
       - prevederile art.113, lit.„f” și art.210, 212 din  Legea nr.31/1990 privind societățile 
comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
       - prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 
       - prevederile Legea nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 
 
       În temeiul art.129, alin.(2), lit.„a”, alin.(3), lit.„d”, art.139, alin.(3), lit.„a” și „h” şi 
art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

       Art.I. Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.390/28.10.2021, se comletează 
și va avea următorul cuprins: 
       „Art.2. Se aprobă majorarea capitalului social al Societății Uzina 
Termoelectrica Production Giurgiu S.A. cu aportul în natură adus de Municipiul 
Giurgiu constând în terenul intravilan cu destinația curți-construcții, în suprafață 
de 3.500,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, Șoseaua Sloboziei, nr.194, 
identificat cu Numărul Cadastral 33291, intabulat în Cartea Funciară nr.33291 a 
localității Giurgiu. 
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          Se menționează că în prezent imobilul este grevat cu dreptul de 
concesiune pe o perioadă de 49 ani, către S.C. ALPHA METAL S.A. - CIF 
6812864.” 

Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului privind legalitatea, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcţiei Servicii Publice – Compartimentul Energetic și Asociații de Proprietari, 
Direcției Economice, Direcției Patrimoniu, reprezentanților Municipiului Giurgiu în 
Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Uzina Termoelectrica Production 
Giurgiu S.A. și domnului Cepraga Sorin Cornel în calitate de Director General al 
Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., în vederea ducerii la 
îndeplinire. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 

 
            Sîrbu Adelina - Veronica                                             Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 18 noiembrie 2021       
Nr. 403    

Adoptată cu un număr de 20 voturi pentru, _____ voturi împotrivă şi _____ abţineri, 
din totalul de 20 consilieri prezenţi 
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