
 

ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

PROIECT  DE   H O T Ă R Â R E    nr.  11 / 2021 

privind aprobarea  reducerii capitalului social  la 

   SC Serviciul Public SA Geoagiu 

 

Consiliul Local al oraşului Geoagiu; 

Având în vedere a primarului oraşului Geoagiu nr. 10/11.01.2021  privind aprobarea reducerii 

capitalui social  al SC Serviciul Public SA Geoagiu prin retragerea aportului în natură al asociatului 

majoritar UAT Orasul Geoagiu; 

Reținând faptul că SC Serviciul Public SA este o societate comercială înființată prin 

reorganizarea Serviciului public de Gospodărie Comunală din subordinea Consiliului Local Geoagiu, 

având ca scop principal îndeplinirea tuturor lucrărilor și serviciilor privind întreținerea domeniului 

public și privat al orașului Geoagiu; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 2, pct. 2 lit. (b)  din  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011  privind guvernanta 

corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art.  10 alin. (1) și alin. (2), art. 113 lit. ”g”, art. 207 alin. (2) lit. ”b” și art. 208 din  Legea nr. 31/ 

1990, privind societățile comerciale, republicată 2, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. 35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

În temeiul art. 129, alin.(2), lit.”a”, alin.(3), lit. „c”,  art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. 

“a” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adopta prezenta; 

 

H O T Ă R Â R E 

 

              Art. 1.  Se aproba reducerea capitalului social al SC Serviciul Public SA Geoagiu,   cu suma 

de 285.540 lei, reprezentând aportul în natură al asociatului majoritar UAT Orașul Geoagiu, constând 

în retragerea dreptului de proprietate asupra următoarelor utilaje: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire utilaj Marca Nr. de identificare Valoare conform 

expertiza 

1 Autoutilitară IVECO ZCFA1LJ0302530880 175.940 lei 

2 Buldoexcavator KOMATSU  109.600 lei 

 

Art. 2.   Capitalul social total subscris va fi în valoare totală de  90.000 lei aport în numerar, 

reprezentând un număr de 36.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/ acțiune. 

 

Structura acționariatului va fi următoarea: 

Nr. 

crt 

Numele si prenumele 

actionarilor 

Adresa Nr. acţiuni Valoare 

lei 

Procent 

de 

reprezen 

tare 

1 ORAŞUL 

GEOAGIU 

Geoagiu 33.928 

Numerotate de la  

1 : 17.640 

17.641 : 21.576  

22.069 : 24.036  

24.529 : 27.880  

27.973 : 28.464  

28.465 : 28.932  

29.129 : 32.880 

32.961 : 33.280 

84.820 94,24% 



33.361 : 33.760 

33.841: 34.160 

34.241 : 34.320 

34.641 : 35.200 

35.281 : 35.360 

35.441 : 36.000 

 

 SIBIŞAN 

AURELIA 

Geoagiu, str. 

Bobâlna, nr. 28 

424 

 Numerotate de la  

28.933 : 28.956 

34.161 : 34.240 

34.321 : 34.400 

34.481 : 34.640 

35.361 : 35.400 

1.060 1,18% 

 PASC NICOLAE Geoagiu, str. 

Teilor, nr. 3 

80 Numerotate de la 

32.881 : 32.960 

200 0,22% 

 VEREŞ IONEL Geoagiu, str. 

Calea 

Romanilor, nr. 

135  

572 Numerotate de la 

24.037 la 24.528,  

 33.761 la 33.840 

1.430 1,59% 

 CURUŢ IOAN Geoagiu, str. 

Râului, nr. 61 

572 Numerotate de la 

21.577 la 22.068,   

33.281 la 33.360 

1.430 1,59% 

 RUSAN IOAN Geoagiu, str. 

Progresului, nr. 

31 

172 Numerotate de la  

27.881 : 27.972 

35.201 : 35.280 

430 0,48% 

 TURDEAN IOAN Geoagiu, str. 

Râului, nr. 58 

172 Numerotate de la  

28.957 : 29.128 

430 0,48% 

 TUTUIANU 

COSTIN DANIEL 

 Alba Iulia, bld. 

Revolutiei 1989, 

nr. 11, bl. 1A, 

sc. A, apt. 25 

80 Numerotate de la 

34.401 : 34.480 

200 0,22% 

 

Art. 3.  Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la SC Serviciul Public 

SA Geoagiu, pentru data de 16.02.2021, ora 10,00, la sediul Primăriei oraşului Geoagiu – sala de 

şedinţe a Consiliului local, din Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara, cu 

următoarea ordine de zi: 

- reducerea capitalului social al SC Serviciul Public SA   

- modificarea actului constitutiv al SC Serviciul Public SA, în ceea ce privește structura 

acționariatului. 

Art. 4.  Se desemnează în calitate de reprezentant al oraşului Geoagiu în cadrul Adunării 

Generale Extraordinare a Acţionarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiu domnul  Vartolomei Adrian, 

domiciliat în oraş Geoagiu, sat Bozes, nr. 70,  jud. Hunedoara, identificat cu CI seria HD, nr. 697656, 

eliberat de SPCLEP Orastie, CNP 1820226203228. 

Art. 5.  Se  mandatează domnul Vartolomei Adrian pentru a vota în numele şi pe seama 

Consiliului Local Geoagiu în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor  la SC Serviciul Public 

SA Geoagiu, care va avea loc în data de 16.02.2021, cu privire la  modificarea actului constitutiv al SC 

Serviciul Public SA , după cum urmează: 

-  reducerea capitalului social al SC Serviciul Public SA, cu suma de 285.540 lei, reprezentând 

retragerea aportului în natură al asociatului majoritar UAT Orașul Geoagiu, 

- modificarea actului constitutiv al SC Serviciul Public SA, în ceea ce privește structura 

acționariatului. 



  Art. 6. – Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.  7.   Prezenta hotarare se comunica : 

- Institutiei Prefectului Judetul  Hunedoara ; 

- Primarului oraşului Geoagiu ; 

- SC Serviciul Public SA 

- Compartimentului contabilitate, salarizare 

- Se aduce la cunoştinţă publică. 

 

 

Geoagiu, 11.01.2021  

 

 

 

  INITIATOR,                                                                                             AVIZAT, 

       Primar,                                                                                             Secretar General, 

ec. Cărăguț Vasile                                                                                  Jr. Cimpoeșu Maria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDEŢUL HUNEDOARA 

     ORAŞUL GEOAGIU 

            PRIMAR 

       Nr. 10/11.01.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea reducerii capitalului  la 

SC Serviciul Public SA Geoagiu 

 

 

 

 Serviciul Public SA este o societate comercială la care Oraşul Geoagiu deţine 98,64% din 

capitalul social, fiind înfiinţată prin transformarea unui serviciu de interes public în societate 

comercială. 

 În anul 2018 a fost majorat capitalul social al firmei prin aportul in natură al asociatului Orasul 

Geoagiu, constand in 2 utilaje: o autoutilitară și un buldoexcavator, cu o valoare de 285.540 lei. 

Întrucât societatea nu desfășoară, in procent semnificativ,  activități care să presupună folosirea acestor 

utilaje, iar ele sunt necesare la intervențiile pe care le face primăria, se impune trecerea utilajelor din 

nou în proprietatea orasului Geoagiu, prin retragerea aportului in natură la capitalul social al SC 

Serviciul Public SA Geoagiu.  

 Conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990: capitalul social al societăţii pe acţiuni sau al societăţii 

în comandită pe acţiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Cu excepţia cazului în care societatea este 

transformată într-o societate de altă formă, capitalul social nu poate fi redus sub minimul legal decât 

dacă valoarea sa este adusă la un nivel cel puţin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotărâri de 

majorare de capital în acelaşi timp cu hotărârea de reducere a capitalului.  Capitalul social mai poate fi 

redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin: 

a)scutirea totală sau parţială a asociaţilor de vărsămintele datorate; 

b)restituirea către acţionari a unei cote-părţi din aporturi, proporţională cu reducerea capitalului 

social şi calculată egal pentru fiecare acţiune sau parte socială; 

 Potrivit dispoziţiilor art. 13 din Actul Constitutiv în perioada în care oraşul Geoagiu este 

acţionar majoritar la S.C. SERVICIUL PUBLIC S.A., Consiliul local al oraşului Geoagiu, prin 

reprezentatul desemnat prin hotărâre, exercită toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare 

participaţiilor deţinute la această societate comercială, în condiţiile legii. 

 Conform prevederilor art. 8 din Actul constitutiv: 

    Adunarea generală extraordinară a acţionarilor hotărăşte reducerea capitalului social, cu 

respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data reducerii lui. 

    (6) Capitalul social poate fi redus prin: 

    a) micşorarea numărului de acţiuni; 

    b) reducerea valorii nominale a acţiunilor; 

    c) dobândirea propriilor acţiuni, urmată de anularea lor; 

    d) alte procedee prevăzute de lege. 

    (8) Reducerea capitalului social se va face numai după două luni de la data publicării în Monitorul 

Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, potrivit 

prevederilor legale.  

 În vederea aprobării reducerii capitalului social al societății se impune convocarea adunării 

generale extraordinare și acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Geoagiu pentru a 

vota la adunarea generală. Hotărârea de reducere a capitalului social se va publica in Monitorul Oficial  

și se va înregistra la Oficiul Registrului Comerțului. 



 Pentru a putea vota reprezentantul oraşului Geoagiu are nevoie de un mandat special din partea 

Consiliului local Geoagiu.  

 Potrivit prevederilor art. 35 alin. (2) din legea nr. 273/2006: autorităţile deliberative pot hotărî 

asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le 

reprezintă, la constituirea de societăţi comerciale sau la înfiinţarea unor servicii de interes public 

local ori judeţean, după caz, în condiţiile legii. Autorităţile deliberative pot hotărî achiziţionarea, în 

numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, de acţiuni la societăţile la a căror 

constituire au participat cu aport de capital sau în natură şi pot majora sau diminua capitalul social 

al acestora, în condiţiile legii. 

 Întrucât SC Serviciul Public SA este o persoană juridică pe care orașul Geoagiu o controlează 

în proporție de peste 98% îi poate fi aplicată o reducere a capitalului social, prin retragerea aportului in 

natură  adus de acționarul UAT orasul Geoagiu, capitalul social al firmei stabilindu-se la 90.000 lei și 

un număr de 36.000 acțiuni. 

 Faţă de considerentele prezentate am iniţiat un proiect de hotărâre pe care vi-l supun spre 

dezbatere şi aprobare. 

                              

 

    

Primar, 

Ec. Cărăguț Vasile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUDEŢUL HUNEDOARA 

     ORAŞUL GEOAGIU 

          SECRETAR 

            Nr. 11/14.01.2021 

 

RAPORT 

privind aprobarea reducerii capitalului  la 

SC Serviciul Public SA Geoagiu 

 

 

           Vazand referatul de aprobare al primarului orasului Geoagiu si  proiectul de hotarare cu 

privire aprobarea  majorării capitalului  la   SC Serviciul Public SA Geoagiu,  consider că este 

necesară şi oportună adoptarea acestei hotărâri. 

 Serviciul Public SA este o societate comercială la care Oraşul Geoagiu deţine 98,64% din 

capitalul social, fiind înfiinţată prin transformarea unui serviciu de interes public în societate 

comercială. 

 În anul 2018 a fost majorat capitalul social al firmei prin aportul in natură al asociatului Orasul 

Geoagiu, constand in 2 utilaje: o autoutilitară și un buldoexcavator, cu o valoare de 285.540 lei. 

Întrucât societatea nu desfășoară, in procent semnificativ,  activități care să presupună folosirea acestor 

utilaje, iar ele sunt necesare la intervențiile pe care le face primăria, se impune trecerea utilajelor din 

nou în proprietatea orasului Geoagiu, prin retragerea aportului in natură la capitalul social al SC 

Serviciul Public SA Geoagiu.  

 Conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990: capitalul social al societăţii pe acţiuni sau al societăţii 

în comandită pe acţiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Cu excepţia cazului în care societatea este 

transformată într-o societate de altă formă, capitalul social nu poate fi redus sub minimul legal decât 

dacă valoarea sa este adusă la un nivel cel puţin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotărâri de 

majorare de capital în acelaşi timp cu hotărârea de reducere a capitalului.  Capitalul social mai poate fi 

redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin: 

a)scutirea totală sau parţială a asociaţilor de vărsămintele datorate; 

b)restituirea către acţionari a unei cote-părţi din aporturi, proporţională cu reducerea capitalului social 

şi calculată egal pentru fiecare acţiune sau parte socială; 

 Potrivit dispoziţiilor art. 13 din Actul Constitutiv în perioada în care oraşul Geoagiu este 

acţionar majoritar la S.C. SERVICIUL PUBLIC S.A., Consiliul local al oraşului Geoagiu, prin 

reprezentatul desemnat prin hotărâre, exercită toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare 

participaţiilor deţinute la această societate comercială, în condiţiile legii. 

 Conform prevederilor art. 8 din Actul constitutiv: 

    Adunarea generală extraordinară a acţionarilor hotărăşte reducerea capitalului social, cu respectarea 

dispoziţiilor legale în vigoare la data reducerii lui. 

    (6) Capitalul social poate fi redus prin: 

    a) micşorarea numărului de acţiuni; 

    b) reducerea valorii nominale a acţiunilor; 

    c) dobândirea propriilor acţiuni, urmată de anularea lor; 

    d) alte procedee prevăzute de lege. 

    (8) Reducerea capitalului social se va face numai după două luni de la data publicării în Monitorul 

Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, potrivit 

prevederilor legale.  

 În vederea aprobării reducerii capitalului social al societății se impune convocarea adunării 

generale extraordinare și acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Geoagiu pentru a 



vota la adunarea generală. Hotărârea de reducere a capitalului social se va publica in Monitorul Oficial  

și se va înregistra la Oficiul Registrului Comerțului. 

 Pentru a putea vota reprezentantul oraşului Geoagiu are nevoie de un mandat special din partea 

Consiliului local Geoagiu.  

 Potrivit prevederilor art. 35 alin. (2) din legea nr. 273/2006: autorităţile deliberative pot hotărî 

asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le 

reprezintă, la constituirea de societăţi comerciale sau la înfiinţarea unor servicii de interes public local 

ori judeţean, după caz, în condiţiile legii. Autorităţile deliberative pot hotărî achiziţionarea, în numele 

şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, de acţiuni la societăţile la a căror constituire 

au participat cu aport de capital sau în natură şi pot majora sau diminua capitalul social al acestora, în 

condiţiile legii. 

 Întrucât SC Serviciul Public SA este o persoană juridică pe care orașul Geoagiu o controlează 

în proporție de peste 98% îi poate fi aplicată o reducere a capitalului social, prin retragerea aportului in 

natură  adus de acționarul UAT orasul Geoagiu, capitalul social al firmei stabilindu-se la 90.000 lei și 

un număr de 36.000 acțiuni. 

 Proiectul de hotarare se intemeiaza pe prevederile art. 2, pct. 2 lit. (b)  din  Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 109/2011  privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare,  art.  10 alin. (1) și alin. (2), art. 113 lit. ”g”, art. 207 alin. (2) lit. 

”b” și art. 208 din  Legea nr. 31/ 1990, privind societățile comerciale, republicată 2, cu modificarile si 

completarile ulterioare,  art. 35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale art. 94 alin. 21 lit. „c” din Legea nr. 161/2003 

privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 

publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 

ulterioare; ale art. 8, art. 13 şi art. 14 din Actul Constitutiv al SC Serviciul Public SA Geoagiu, aprobat 

prin HCL Geoagiu nr. 4/2009, modificat şi completat prin HCL nr. 167/2009. 

 Competenţa de decizie revine consiliului local pe baza dispoziţiilor 129, alin.(2), lit.”a”, 

alin.(3), lit. „c”,  art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. “a” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Pentru aceasta propun dezbaterea si aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentata. 

 

 

 

Secretar, 

Jr, Cimpoesu Maria  

 


