nispozit,ie
Nr'
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Atu'#-'0e'20

I3

privind convocarea Consiliului Judefean Neam{ in qedinfi extraordinari
Culi$'l'dr0tr[, pre;ctlintclc (] onsiliului Judcfcan Ncamf;
in tcrneiul clispoziliilor art. 94 alin. (2), (3) 9i (4) 9i ale art. 106 din l.egcra nr
2l 5 i2A0l a aclministralici publice locule, rcpublicat6' cu mclclifrc[rilc ;i oomplctirnlc
ru

ltcrioare

;

l)r sPUN:

Art.l: Se convoetc[ C]onsiliul
septernbric 2013, ora 10.00, in

Jucleleun Neam! in ;;eclin[[ extraordinarii, la data dc 26
sala de q;eclinfe "lon Creang[", cu urm[toarea ordinc dc

z):

I)roiect dt": hotirrarc prrvind une:lr: nritsuri pentru cxercitarea ntanclatului
rLrprezentan!ilor (lonsiliului JLrdc{can NearnI in s<-rcictir{iler cortrercialc la cttrc
Clonsiliul Judcfean Neaml arc c:alitatca do actionar.
Secretarul judefului va asigura oomunicarca prczcntei dispozitrii persoane lor
si autoritelilor intcresatc. prin interrrrediul Iliroului Secretariat gi liditarca Monitorului
Otlcral.

Art.2:

Avizat pentru legalitate :
s ltcl R E'I'A RUL J UDE'l' [J L UI
Dan i el a S,O/RO(]

,,\Wrt*

tiAN tJ

r-i
''

-t:

1., .j

H O TARARE
privind unele mlsuri pentru exercitarea mandatului reprezentan{ilor
Consiliului Jude{ean Neamt in societifite comerciale la care Consiliul
Judetean Neamt are calitatea de actionar sau asociat

Potrivit prevederilor art.i, alin.I din Cartea europeand a autonomiei locale,
adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr.199/1997,
,,prin autonomie locald se inlelege dreptul Si capacitatea efectivd ale autoritdlilor
administraliei publice locale de a soluliona Si de a gestiona, in cadrul legii, in nume
propriu Si tn interesul populayiei locale, o parte importantd a treburilor publice" ;
in temeiul prevederilor art.14 din O.G. nr.26/2013 privind intdrirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitdlile
administrativ-teritoriale sunt aclionari unici ori majoritari sau de|in direct ori
indirect o participalie ;
Consiliul Judefean Neamf in gedin{i ordinari
Ydn|tnd Expunerea de motive nr.

///a

:

a unui grup de

4

consilieri,

propune unele mdsuri pentru exercitarea mandatului reprezentanlilor Consiliului
Jude{ean

asociat

in societifile comerciale la

care Consiliul Jude{ean Neamt este actlonar sau

;

Examindnd raportul de specialitate inregistrat sub nr.

,al

Direcfiei juridice, relafii internafionale, precum gi rapoartele de avizare ale comisiilor
de specialitate

;

Pagina
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.

In conformitate cu prevederile art.36, alin.3, lit.c) , ale art.45, alin. I li ale
art.IIl, alin.l lit.b) din Legea administrafiei locale ff. 21512001, republicatl, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare

;

HOrAnASrn:

Art.l

Se limiteazd mandatul persoanelor imputernicite sd reprezinte
interesele Consiliului Judefean Neamf in societifile comerciale Ia care Consiliul
Judelean este acfionar sau asociat,

in sensul cd stabilirea indemniza[iei lunare a

membrilor A.G.A. , vor vota un cuanfum de 20
qedin!6 qi pentru mai mult de

specialitate

Secretarul judefului,

al Consiliului

;

prin compartimentele din cadrul aparatului

Judefean

de

qi Membrii A.G.A. vor asigura aducerea la

indeplinire a prevederilor prezentei hotdr6rri

Art.3

drn salariul directorului, pentru o

o qedinfd pe lund, cu menfiunea cd, nerespectarea

mandatului atrage revocarea acestuia

Art.Z

o/o

;

Prezenta se comunicd Prefectului Judefului Neam!

in

vederea

exercitdrii controlului de legalitate qi societdlilor comerciale la care Consiliul Judetean
este acfionar sau asociatpentru luare la cunogtinfd gi conforrnare.

PRE$EDINTE,

cuLrTA rAnAlA
Cotrasemneazd:.
Secretarul judefului

Daniela Soroceanu
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Nr.
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dinWzoL3

EXPIJNERE DE MOTIVE
asupra proiectului de Ilotirf,re privind unele mlsuri pentru
exercitarea mandatului reprezentanfilor Consiliului Judefean Neamf
in societifile comerciale la care Consiliul Judefean Neam{ are calitatea
de acfionar sau asociat
incep6nd cu data de

I

septembrie 2013 au intrat in vigoare

moificiri legislative

cu privire la disciplina financiard a unor operatori economici la care statul

sau

unititile administrativ teritoriale sunt acfionari, respectiv ftonanla de Guvem
nr.2612013. Acest nou act normativ aduce modificdri inclusiv in domeniul

a ac{ionarilor, mdrind

remuneraliilor membrilor adunirilor generale

semnificativ

cuantumul acestora, raportat la vechea legislafie, stabilind prin art. 14, ca acestea

si

nu fie mai mari de 25Yo din indemnizafia frxd lunard a directorilor generali /
directorilor, pe gedinli intr-o lun6, cu includerea in prevederile bugetare aprobate.

Unul din principiile care guvemeazl administralia publicd locald, consacrat

prin Legea administrafiei locale nr.2l512001, republicati, cu modificdrile
completiirile ulterioare, este principiul autonomiei locale, const6nd

in

qi

dreptul

administraliei publice locale de a gestiona treburile publice in interesul colectivitdlilor
locale.

Av6nd in vedere faptul ci legiutorul afixat, prin art.14 din O.G. nr.2612013 un

nivel maxim al cuantumului respectivei indemnizalii, propuneau limitarea mandatului
persoanelor imputemicite

si

teprezinte interesele Consiliului Judefean Neam! in

societifile comerciale in care Consiliul Judefean Neam! este actionar sau asociat, in
- Pagina nr. I din 2

,

sensul, remunerafiile membrilor adunirilor generale ale acfionarilor sa fie 20 "

din salariul directorului,

pentru o qedinfi sau pentru mai mult de o gedinfd pe lun6,

drept pentru care supuneau, spre aprob area Consiliului Judefean Neam! proiectul de

Hotdr6re privind unele mdsuri pentru exercitarea mandatului reprezentanfilor
Consiliului Judefean Neamf in societdlile comerciale la care Consiliul Judelean Neamf

are calitatea de acfionar sau asociat, cu menfiunea

c[

nerespectarea mandatului

conduce la retragerea acestuia.

INITIATORI:

I

.ARCAI\

**'"'L/il,4fi

. MANOLIU D
- PU$cA$u

- RADU

NEeuLAr

7 ,fi
TUDOREL L 'P

- CONSTANTIN DAN-VASILE
- BOURCEANU ADRIAN

. NICA VASILE
- ONU

BOGDAN

/iU"

- MURARIU VASIL
- TOMULET CRISTIAN

. ANDRONACHE FLORIN

. PAVAL GABRIEL-DAN
. DUMITRA$CU DIONISIE

,.-'-fu,
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