
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 
      ________________________________________________________________________ 

 
 HOTĂRÂREA  Nr. 16 / 19.04.2019 

privind aprobarea modificării Actului constitutiv al  S. APASERV SATU MARE S.A. 

 
Consiliul Local al comunei Apa, judeţul Satu Mare, 
Întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.04.2019, 
Având în vedere :  

- Expunerea de motive al primarului comunei Apa nr.444 /10.04.2019,   
 - Raportul de specialitate nr.445/10.04.2019; 
- Raportul Comisiei nr.I din cadrul consiliului local ,  

-  Raportul de specialitate nr. 3507/21.02.2019 întocmit de S. APASERV SATU MARE S.A; 
- art.113 lit. m din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- art.17, art.19 alin.1 lit.g) din Actul Constitutiv al S.C. Apaserv Satu Mare S.A.  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3), lit. c), ale art. 45 alin. (1), precum şi 
ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRÂȘTE: 
   
Art.1. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al S. Apaserv Satu Mare S.A., conform 

anexei care face parte integrantă din hotărâre . 
 Art.2.Prezenta hotărâre va fi susţinută de reprezentantul comunei APA în Adunarea 

Generală a Acţionarilor societăţii. 
Art.3. Se mandatează domnul Leitner Ioan  - director general al S. Apaserv Satu Mare 

S.A. să semneze Actul constitutiv al societăţii actualizat în baza prezentei hotărâri. 
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de 

Administraţie al S. APASERV SATU MARE S.A. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei APA, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei APA, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, 
Compartimentului financiar contabil şi la Apaserv Satu Mare S.A.  

 
 

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: 11,  Nr.consilieri absenţi: 0, Voturi ,,pentru,,: 11,  Voturi 

,,împotrivă,,: 0, Abţineri: 0. 

 
 
Președinte de ședință                                                              
  Sălăgean  Daniel       Contrasemnează 
     Secretar UAT 
         Moldovan Vasile 

 
 
 
 
 
 
 


