ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.5.
Din data de 21.01.2014.

Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Crasna în Adunarea
generală a Asociaţilor la SC CRASNA SERV SRL
Consiliul Local al comunei Crasna ,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului cu nr.376/15.01.2014;
- Raportul compartimentului de resort cu nr.377/15.01.2014;
- Avizul comisiei de specialitate cu nr.378/15.01.2014;
- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
- prevederile art.30 alin.(1) din Actul constitutiv al SC CRASNA SERV SRL aprobat prin HCL
nr.57/12.08.2010;
- prevederile privind mandatul de reprezentare din Legea nr.287 din 17 iulie 2009 ***
Republicată privind Codul civil precum și cele ale art.2, pct.3, lit.b, art.3, pct.2, lit.a din OUG
109/2011 privind guvernanța corporativă;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(3) lit.c) şi art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului local în Adunarea generală a asociaţilor la
SC CRASNA SERV SRL, următorii consilieri locali:
- Bartha Francisc
- Breda Ștefan
- Cseke Francisc
- Dimeny Alexandru
- Kiss Istvan
- Kiss Ludovic
- Ozsvath Ilona
- Pop Ioan
- Sălăjan Beniamin
- Solyom Alexandru - Ștefan
- Solyom Gergely
- Szonyi Laios
- Vincze Alexandru
- Vincze Sandor
Art.2. Persoanele desemnate reprezintă întreg capitalul social al societăţii de mai sus, fiind
împuternicite să exercite în numele unităţii administrativ teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile
corespunzătoare participaţiilor deţinute la SC CRASNA SERV SRL, în condiţiile legii.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezetntei hotărâri se încredinţează SC CRASNA SERV SRL.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
- Primarul comunei Crasna;
- Compartiment buget- contabilitate;
- SC CRASNA SERV SRL;
- Dosar hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Szőnyi Laios
Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia

