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    HOTĂRÂREA   Nr: 5  / 09.01.2019 
privind completarea H.C.L. Apa nr.43/06.09.2017. 

 

 Consiliul local al comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
09.01.2019. 
  

Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice (republicată), Legii 

nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare (republicată) şi ale Legii 
nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată; 

- Hotărârea Consiliului Local Apa nr. 43/06.09.2017; 
- Expunerea de motive la proeictule de hotărâre; 
- Raportul de specialitate nr... 
- 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; 
    
       în temeiul prevederilor art. 36  alin. (9)  şi ale art. 115 alin.(1) lit. b) coroborate  cu cele ale  art. 
45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

HOTĂREŞTE : 
 

Art. 1. Se aprobă completarea art.1 din H.C.L. 43/06.09.2017  după cum urmează: 
„Se aprobă participarea comunei APA,având Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.): 3897416,  

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 completarea art.3 din H.C.L. 43/06.09.2017  după cum urmează: 
„  Se desemnează domnul Sălăgean Daniel, cetăţean român, domiciliat în Apa, sat 

Someşeni, posesor  al C.I. seria  SM nr. 538391, eliberată de SPCLEP Livada la data de 24.01.2014 
să exercită 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.3. Se abrogă art.5 din H.C.L. 43/06.09.2017 . 
Art.4. 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: 0, Voturi ,,pentru,,: 10,  Voturi ,,împotrivă,,: 
0, Abţineri: 0. 

 
 
Președinte de ședință                                                              
      Gulyas Vasile       Contrasemnează 
     Secretar UAT 
         Moldovan Vasile 

 
 


