
 
 
 
 
 
             
                                              HOTĂRÂREA NR. 82 
                                                Din  27 MAI 2021 
 
Privind numirea administratorilor în Consiliul de administrație al  S.C. URBI-SERV 
                                                        Pecica S.A. 
            
Consiliul Local al oraşului  Pecicaîntrunit în şedinţa din data de 27.05.2021,  
 
Reținând referatul de aprobare nr.29371 din 25.05.2021 al domnului primar, în calitate de inițiator, 
Analizând Referatul de specialitate întocmit de comisia de selecție  nr.29115/21.05.2021  prin care 
se propune numirea de administratori în Consiliul de administrație al S.C. URBI-SERV PECICA 
S.A.; 
Ţinând cont de prevederile: 
-O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 
-Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale; 
-Art. 29 alin. (1), (9) și (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
înteprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
-H.G. nr.722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice; 
Văzând Lista scurtă anexă la Raportul privind numirile finale nr.26632/29.04.2021 și matricea 
profilului consiliului de administrație al SC URBI-SERV Pecica S.A., 
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Pecica, 
Votul „pentru” a 12  consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 17  consilieri.  
Reținând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată, 
Potrivit dispozițiunilor art. 129 alin.(2) lit.d), alin.(7), lit.k)  și lit.n), art.139, alin.(1) și art.196, 
alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 
                                                    H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1. Se aprobă numirea membrilor Consiliul de administrație al S.C. URBI-SERV PECICA S.A., 
după cum urmează: 
1.MONEA CLAUDIA LĂCRIMIOARA  – Administrator Independent 
2.FARAGO ROMULUS IOAN – Administrator Independent 
3.KRISTOF EDINA ANA – Administrator Independent 
Art.2. Se aprobă durata mandatului membrilor Consiliului de administrație de 2 (doi) ani, începând 
cu data numirii acestora prin hotărârea adunării generale a acționarilor; 
Art.3. Remuneraţia DIRECTORULUI GENERAL al S.C. URBI-SERV PECICA S.A. este stabilită 
de către CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE al S.C. URBI-SERV PECICA S.A, legal constituit, 
fiind unica formă de remuneraţie, acesta îndeplinind şi calitatea de administrator, și este formată 
dintr-o indemnizaţie fixă lunară. 
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Art.4. Se împuternicește viceprimarul oraşului Pecica, domnul Stanoiov Miodrag, să semneze 
Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. URBI-SERV PECICA S.A. de numire a 
administratorilor, conform art.1 și art.2 din prezenta hotărâre și contractele de mandat. 
Art.5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează viceprimarul oraşului Pecica,și se 
comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            - S.C. URBI-SERV Pecica S.A. 
            -Domnul viceprimar al orașului Pecica. 
 
 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                    CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR GENERAL, 
    MIODRAG STANOIOV                                   ADELA LILIANA MOȚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 82/27.05.2021 
Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotărârii 82/27.05.2021 s-a făcut cu majoritate o 
simplă o absolută o calificată 27.05.2021  

2 Comunicarea către primar 15.06.2021 
 

3 Comunicarea către prefectul judeţului 14.06.2021  
4 Aducerea la cunoştinţa publică 15.06.2021  
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ...…/...…/............  

 


