
                
 

ROMANIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA APA 
                             CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 

 
    HOTĂRÂREA   Nr. 43 / 06.09.2017 

privind aprobarea participării comunei APA în calitate de acţionar la capitalul social al  

S.C. Apaserv Satu Mare S.A. 

        Consiliul Local al Comunei Apa ,întrunit în sedinţa ordinară din data de 06.09.2017  
     Având în vedere: 

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr.996/01.09.2017; 
• Raportul de specialitate nr.997/01.09.2017; 
• Avizul comisiei I de specialitate ; 
• prevederile art.8, alin.3,lit.f), din Legea nr. 51/2006 ,republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, prevederile art.12, alin.1 , lit.f) 
a Legii nr. 241/2006 , rerepublicată,privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare şi ale 
Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată; 

 
În temeiul dispoziţiilor art.17, art.36 alin.7 lit. c şi ale art. 45 alin.2 din Legea nr.215/ 2001/R/A  

a administraţiei publice locale; 
          

HOTĂREŞTE : 
 

Art. 1. Se aprobă participarea comunei APA, reprezentată prin Consiliul Local APA, cu un 
aport de 1.000 (o mie) lei, reprezentând acţiuni nominative a 10 lei/acţiune, la capitalul social al S.C. 
Apaserv Satu Mare S.A., pentru care i se alocă un număr de 100 acţiuni.  

Art. 2. Se aprobă Actul Constitutiv al S.C. APASERV SATU MARE S.A., conform anexei. 
Art. 3.Se desemnează domnul Sălăgean Daniel ,viceprimarul comunei Apa, să exercite 

competenţele şi atribuţiile, în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Apaserv Satu Mare S.A. în 
conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001/R/A. 

Art.4. Se împuterniceşte domnul Trandafir Vasile Radu, primar al comunei Apa să semneze în 
numele şi pe seama Consiliului Local APA, Actul Constitutiv al S.C. APASERV SATU MARE S.A, 
anexat la prezenta hotărâre. 

Art.5. Se împuterniceşte dl. Mihai George -Raul, cetăţean român, domiciliat în Satu Mare, 
posesor  al C.I. seria  SM nr. 531470, eliberată de SPCLEP Satu Mare la data de 20.11.2013,  să 
îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul 
Registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Satu Mare. 

Art. 6. Secretarul va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor 
interesate. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, respectiv ale art.98 din 

Legea nr.215/2001, republicata cu modificările şi completarile ulterioare. Nr. consilieri în funcţie: 
11,  Nr. consilieri prezenţi: 10,  Nr.consilieri absenţi: 1. Voturi pentru: 10,  Voturi împotrivă: 0, 
Abţineri: 0.  
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ       
         
          Boje Ioan                                                                                   Secretar U.A.T.                   
                                                                                                           Moldovan  Vasile   
 
 


