
 
 
 
 
 
  
             
                                            PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR  ……… 
                                                        DIN …………………………….   
 
       Privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Pecica în Adunarea  
                  Generală Ordinară a  Acționarilor SC Compania de Apă Arad S.A. 
    
       Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară  din data de 25.06.2019. 
  
       Având în vedere: 
      -Expunerea de motive a primarului orașului Pecica, domnul Antal Petru, 
      -Adresa nr.11853/14.06.2019 de la SC Compania de Apă Arad S.A., înregistrată la Primăria  
       orașului Pecica sub nr. 29947/18.06.2019, 
      -Prevederile art. 15, pct.(3), lit.c) și pct.(4), art.16, pct.(1)  din Actul Constitutiv al Companiei de 
       Apă  Arad S.A. 
      -Prevederile Legii nr. 241/2006 privind Serviciul de alimentare cu apă și canalizare, republicată, 
       cu modificările și completările ulterioare, 
      -Prevederile art.36, alin.(2) și alin.(6),  pct.14 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice  
       locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
      -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Pecica, 
    - Votul „pentru” a  ….consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi  ….consilieri.   
       - In temeiul art. 45  pct.1 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale republicată, 
 
                                                           HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al orașului Pecica în A.G.A.SC Compania de 
Apă Arad S.A., doamna Velici Monica, administrator public în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului orașului Pecica, identificată cu C.I. seria AR nr. 717640, eliberată de SPCLEP Pecica la 
data de 30.03.2015, CNP 2710328020099, cu domiciliul în oraș Pecica, str.105, nr. 2, jud. Arad, 
pentru :  
        -Aprobare plată componentă variabilă pentru Consiliul de Administrație. 
        -Aprobare anexa privind modul de calcul indicatori ai Consiliului de Administrație. 
        -Aprobare acordare mandat Director General pentru ședința Aga Aqua Trans Mureș al cărei 
acționar este Compania de Apă Arad S.A.. 
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Velici Monica, 
administrator public, şi se comunică cu:  
         - Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ. 
         - SC Compania de Apă Arad S.A. 
         - D-na Velici Monica 
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