
MUNICIPIUL BUCUREȘTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 1 în  

Adunarea Generală a Asociaților Societății CET GRIVIȚA SRL 

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare din data de 03.08.2021 al grupului PNL din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 1;  

Ținând seama de Raportul de specialitate  nr. M3-230/10.08.2021 întocmit de Direcția Juridică, 

Legislație și Contencios Administrativ – Serviciul Legislație și Avizare Contracte din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1; 

Luând în considerare Nota pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul proiectului de hotărâre a  

doamnei Ramona Porumb - liderul grupului consilierilor locali PNL;  

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Sectorului 1; 

Ținând seama de Raportul Comisiei de validare din data de 22.12.2021; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor art. 75, art.76, art.77 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile dispozițiilor art.641 și art. 643 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 38/25.02.2021 privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local Sector 1 în Adunarea Generală a Asociaților Societății CET GRIVIȚA 

SRL; 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local  al Sectorului 1 nr. 194/23.08.2003 privind înființarea 

S.C.”TOTAL CET GRIRO”, precum și aprobarea Normelor de organizare și înființare ale acesteia, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 59/02.03.2004 privind S.C. TOTAL CET 

GRIRO SRL,  

Luând în considerare Certificatul constatator  nr. 559944/30.07.2021 al Ministerului Justiției - 

Oficiul Național al Registrului Comerțului; 

În temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (1) și alin. (6), art. 166 alin. (2) lit.i), art. 196 alin. 

(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

întrunit în ședință ordinară 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1.- Asociatul Consiliul Local Sector 1 va avea doi reprezentanți în Adunarea Generală a 

Asociaților, după cum urmează: 



a) CRISTIAN-ADRIAN TUDOSE, pentru Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local 

al Sectorului 1; 

b) GEANIN-GEORGIAN JURUBIȚĂ, pentru Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul 

Local al Sectorului 1; 

 

Art.2.- (1) Reprezentanții Consiliului Local al Sectorului 1 în Adunarea Generală a Asociaților vor 

avea următorul mandat: 

2.1. Convoacă la sediul societății din Calea Griviței, nr. 357, sector 1, București, Consiliul Local, în 

termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, adunarea general extraordinară a societății, 

cu următoarea ordine de zi: 

2.1.1. Modificarea Actului Constitutiv, în sensul schimbării prevederilor privind conducerea 

executivă a societății de către un director general, cu cele corespunzătoare conducerii executive de 3 

administratori ale căror atribuții, modalitatea de lucru, remunerația și durata mandatului vor fi stabilite de 

Adunarea Generală a Asociaților. 

2.1.2. Numirea celor 3 reprezentanți care vor deține calitatea de administrator în cadrul societății. 

2.1.3. Întreprinderea demersurilor legale la Oficiul Național al Registrului Comerțului privind 

înregistrarea modificărilor survenite în Actul Constitutiv al societății de către departamentul juridic al 

societății. 

2.2. Reprezentanții acționarului în Adunarea Generală a Asociaților vor informa, în termen de 45 de 

zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, acționarul Consiliul Local al Sectorului 1 cu privire la 

îndeplinirea mandatului. 

 

(2) Consiliul de Administrație va fi format din 3 membri cu drepturi depline. 

 

(3) Durata mandatului administratorilor va fi de 6 (șase) luni. 

 

Art.3.- Cei 3 administratori vor desemna un director general interimar, aducând numirea la 

cunoștința acționarilor. 

 

Art.4.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

38/25.02.2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 1 în Adunarea Generală a 

Asociaților Societății CET GRIVIȚA SRL se abrogă. 

 

Art.5.- Prezenta hotărâre a fost întocmită în 2 (două) exemplare originale. 

 

            Art.6.- (1) Primarul Sectorului 1 și membrii Adunării Generale a Asociaților și ai Consiliului de 

Administrație ai Societății CET GRIVIȚA SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru și 10 voturi împotrivă (dintre care 2 abțineri),  ȋn 

momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție,  astăzi, 

22.12.2021, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată  în temeiul art. 133 alin. (1) 

din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           CONTRASEMNEAZĂ, 

     Daniel-Constantin Ciungu      

                          SECRETAR GENERAL 

                       Lavinia Ionescu 

 

 

 

Nr.:  234 

Data: 22.12.2021 


