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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.84.
Din data de 28.11.2017.

Privind completarea art.1 al Hotărârii consiliului local Crasna nr. 77. din data de
24.10.2017 privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC CRASNA SERV SRL
Consiliul Local al comunei Crasna,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului cu nr.11659/22.11.2017;
- Raportul compartimentului de resort cu nr.11660/22.11.2017;
- Avizul comisiei de specialitate;
- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
Luând în considerare:
- Hotărârea AGA al SC CRASNA SERV SRL nr.4 din data de 16.10.2017;
- Prevederile art.34 lit.a) din Actul constitutiv al SC Crasna Serv SRL;
- Prevederile art.60 alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. I pct. 49 din Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
- Prevedererile art.194 lit.d) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul 36 alin.(2) lit.a, alin.(3) lit.c), art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată,
privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se completează art.1 al Hotărârii consiliului local Crasna nr. 77 din data de 24.10.2017
privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC CRASNA SERV SRL, după cum urmează:
”(2) Se numește d-ul NYESTE ARPAD, cetățean român, născut la data de 27.02.1968, în sat
Crasna, Comuna Crasna, domiciliat în sat. Crasna, Comuna Crasna, nr.1199, judeţul Sălaj, CNP
1680227312956, identificat cu CI seria SX nr.215723 eliberat de SPCLEP Crasna la data de 26.02.2009,
în calitate de administrator.
(3) Se stabileşte mandatul administratorului pe durata de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii, având
puteri depline.”
Art.2.Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj, în condiţiile Legii nr.554/2004 privind
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
-Primar;
- S.C. CRASNA SERV S.R.L.
-Dosar Hotărâri.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Chirilă Ioan

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei,
Lazar Veturia

