
 
 
 
 
 
             
                                               HOTĂRÂREA NR. 211 
                                                Din  03 decembrie  2020 
 
Privind aprobarea scrisorii de așteptări în procesul de recrutare pentru poziția de membru in 
Consiliul de Administrație la societatea URBI-SERV PECICA S.A. și a contractului- cadru de  
 mandat pentru membrii consiliului de administrație  
 
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. 16 al Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și republicată 
-Prevederile art. 1, art.2, 27, 64^3 din  O.U.G. NR.109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, 
- prevederile art. 5, art. 8 ale Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 privind Normele de aplicare ale OUG 
nr. 109/2011 
-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 14 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 scrisoarea de așteptări în procesul de recrutare pentru poziția de membru in 
Consiliul de Administrație la societatea URBI-SERV PECICA S.A. conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Se aprobă contractul-cadru de mandat pentru membrii consiliului de administrație la 
societatea URBI-SERV PECICA S.A., conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul și se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
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