ROMÂNIA
ORAŞULUI PECICA
ROMÂNIA – PECICA, STR. 2, NR. 150, Tel: 0257-468323; Fax:0257-468633

HOTĂRÂREA NR. 114
Din 17 IUNIE 2020
Privind aprobarea contractului de comodat între Orașul Pecica și S.C. URBI-SERV
PECICA S.A.
Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 17.06.2020.
Având în vedere:
-Inițiativa domnului primar Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr.26722 din
12.06.2020,
- Prevederile art. 8 ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și republicată
-Prevederile art.129, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.e), alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.a), alin.(2), lit.d),
alin.(7), lit.n) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica,
-Votul „pentru” a 16 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 16 consilieri.
- In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019
privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modelul contractului de comodat încheiat între Orașul Pecica și S.C. URBI-SERV
PECICA S.A – societate în curs de înființare, societate la care Consiliul Local al Orașului Pecica va
deține calitatea de acționar unic, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se atribuie către SC URBI-SERV PECICA S.A. – societate în curs de înființare, imobilul
înscris în C.F. nr. 300614-C1-U3 Pecica, nr.Top.23/II/II, situat în oraș Pecica, str.2, nr. 171, ap.2B în
vederea stabilirii sediului social al societății pe întreaga perioadă de funcționare a acesteia.
Art.3. Se împuternicește primarul Orașului Pecica, domnul Antal Petru pentru semnarea
Contractului de comodat aprobat la art. 1 al prezentei hotărâri.
Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnul viceprimar
Stanoiov Miodrag şi se comunică cu:
-Primarul orașului Pecica, Antal Petru,
-Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –
Compartiment Juridic.
-Serviciul financiar-contabil și buget, doamna Dragoș Elisabeta.
-Domnul viceprimar, Stanoiov Miodrag.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
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