
 
 
 
 
 
             
                                               HOTĂRÂREA NR. 92 
                                                Din 19 MAI 2020 
 
       Privind acordarea unui mandat special  în Adunarea Generală Ordinară a  Acționarilor  
                                                  SC Compania de Apă Arad S.A. 
    
       Consiliul local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 19.05.2020. 
       Având în vedere: 
      -Inițiativa primarului Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr.23466 din 07.05.2020, 
      -Adresa nr.8286/28.04.2020 de  la SC Compania de Apă Arad S.A., înregistrată la Primăria  
       orașului Pecica sub nr.23466/07.05.2020, 
      -Adresa nr.8287/28.04.2020 și nr.8288/28.04.2020  de  la SC Compania de Apă Arad S.A.,  
       înregistrate la Primăria orașului Pecica sub nr.23476/07.05.2020, 
      -Prevederile art. 15, alin.(3), lit.c) și alin.(4), art.16,alin.(1)  din Actul Constitutiv al Companiei  
       de  Apă  Arad S.A., 
      -Prevederile art.111, alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată  
       și actualizată,  
      -Prevederile art.129, alin.(2), lit.d) coroborat cu  alin.(7), lit.n) din O.U.G. nr.57/03.07.2019  
       privind Codul administrativ, 
       -În temeiul prevederilor art.132 și art.136, alin.(1) și alin.(2) 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 15 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 15  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 acordă mandat special primarului Antal Petru, reprezentantul Unității Administrativ 
Teritoriale orașul Pecica în  Adunarea Generală Ordinară a acționarilor SC Compania de Apă Arad 
S.A.,din data de 04 iunie 2020 și 05 iunie 2020 pentru a vota în numele și pe seama orașului Pecica : 
          -Aprobare Buget Venituri și Cheltuieli pe anul 2020. 
          -Aprobare Plan de Investiții și reparații pentru anul 2020 în conformitate cu prevederile 
           O.U.G. nr.198/2005 actualizată, 
          -Aprobare modificare Act Constitutiv. 
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi se comunică cu:  
         - Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ. 
         - SC Compania de Apă Arad S.A. 
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