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HOTĂRÂREA NR. 210
Din 03 decembrie 2020
Privind numirea reprezentanților Consiliului Local
Acționarilor a S.C. URBI-SERV PECICA S.A.

Pecica în Adunarea Generală a

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
-Prevederile art. 1, art.2, 27, 64^3 din O.U.G. NR.109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice,
- prevederile art. 14 alin. 1^1 ale O.G. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul
unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
-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. (1)Se numesc reprezentanți ai Consiliului Local al Orașului Pecica în Adunarea Generală a
Acționarilor a S.C. URBI-SERV PECICA S.A.următorii:
- consilier local Stanoiov Miodrag
-consilier local Zagoni Szabo Andrei
(2) Reprezentanții Consiliului Local al orașului Pecica numiți la alin. (1) sunt desemnați pe
durata mandatului consiliului local.
Art. 2. În exercitarea prerogativelor conferite prin prezentul mandat de reprezentare, atribuțiile
reprezentanților nominalizați la art. 1 sunt cele prevăzute de lege.
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin consilierii locali
nominalizați la art. 1 al prezentei hotărâri şi SC URBI-SERV PECICA SA și se comunică cu:
-Primarul orașului Pecica, Antal Petru,
-Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –
Compartiment Juridic.
- SC URBI-SERV PECICA SA
- Consilierii nominalizați la art. 1.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
STANOIOV MIODRAG

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,
MOȚ ADELA LILIANA

