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

HOTĂRÂREA NR. 208
Din 03 decembrie 2020
Privind însușirea actului constitutiv al SC URBI-SERV PECICA SA, stabilirea numărului
membrilor consiliului de administrație și remunerația acestora
Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 03.12.2020.
Având în vedere:
- Raportul nr. 42500/13.11.2020 al doamnei Bonca Loredana consilier juridic
- Inițiativa domnului primar Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr. 43224 din
20.11.2020,
- Prevederile art. 16 al Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și republicată
-Prevederile art. 1, art.2, art. 3, art. 8 punctul 2, art. 27, art. 28, art. 29 ale O.U.G. nr .109/2011
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
-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 11 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 însușește actul constitutiv al S.C. URBI-SERV PECICA S.A. conform anexei ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Consiliul de administrație al SC URBI-SERV PECICA S.A este format din 3 membri.
Art.3. În maxim 4 luni de la înființarea societății se va finaliza recrutarea membrilor în consiliul de
administrație al SC URBI-SERV PECICA S.A.
Art. 4. Membrii consiliului de administrație sunt remunerați cu o indemnizație fixă lunară în sumă
de 1 000 lei.
Art.5. 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
STANOIOV MIODRAG

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,
MOȚ ADELA LILIANA

