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Avizează pentru legalitate
Secretar general al orașului
Mircea GRANCEA

HOTĂRÂREA NR. _______/__________
Privind desemnarea Consiliului de Administrație provizoriu al S.C. Gospodărire Orășenească
Avrig S.A.
Consiliul Local al oraşului Avrig, întrunit în ședință ordinară la data de 21 aprilie 2021;

-

-

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

Luând act de:
Adresa nr. 623/14.04.2021 transmisă de către SC Gospodărirea Orășenească Avrig SA;
Referatul de aprobare nr. 8391/14.04.2021 al inițiatorului proiectului de hotărâre și
raportul de specialitate întocmit de Structura de guvernanță corporativă din cadrul
Primăriei orașului Avrig, înregistrat sub nr. 9396/14.04.2021;
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Avrig.
Analizând temeiurile juridice:
art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
art. 44 alin. (7), alin. (9) lit. b) din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
art. 2 pct. 2 lit. b), pct. 3 lit. b), art. 3 pct. 2 lit. b) art. 29 alin. (9), art. 64 alin. (3) - (5) din
OUG nr. 109/2011privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificări
și completări ulterioare,
art. 111 alin. (2) lit. b), art.1171 și art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind
societățile comerciale republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit a), alin. (3) lit. d), alin. (14),
ultima teză, art. 139, alin. (1), alin. (6), teza a Il-a, coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196,
alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. (1) Se ia act de încetarea de drept a contractelor de mandat ale administratorilor
SC Gospodărire Orășenească Avrig S.A. și se declară vacante posturile de administratori în
cadrul Consiliului de Administrație al societății.
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(2) Se numește Consiliul de administrație provizoriu al S.C. Gospodărire Orășenească
Avrig SA., format din 5 membri, pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 06.05.2021, cu
posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni, în următoarea componență:
Nr.
Prenume, nume
Calitate
crt.
1
Ioan Constantin OANCEA
Membru
2
Costin BĂDILĂ
Membru
3
Mircea OPRIȘCAN
Membru
4
Mircea GRANCEA
Membru-reprezentant Autoritatea Publică Tutelară
5
Viorel POPESCU
Membru
Art.2. (1) Mandatele administratorilor desemnați la art. 1 sunt încredințate până la
numirea noilor administratori în urma finalizării procedurilor de selecție a candidaților, dar nu
mai mult de 4 luni de la desemnarea acestora ca administratori provizorii.
(2) Pentru activitatea desfășurată în cadrul Consiliului de Administrație al S.C.
Gospodărire Orășenească Avrig S.A administratorii provizorii neexecutivi vor beneficia de o
indemnizație fixă lunară brută în cuantum de 10% din indemnizația directorului societății.
Art.3. În temeiul art. 111 alin. (2) lit. b), art. 117¹ și art. 119 alin. (1) din Legea nr.
31/1990 privind societățile comerciale republicată, se solicită convocarea Adunării Generale a
SC Gospodărirea Orășenească Avrig SA, în vederea aprobării măsurilor prevăzute la art. 1 și art.
2 din prezenta hotărâre.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul orașului
Avrig, Adunarea Generală a Acționarilor a SC Gospodărirea Orășenească Avrig și Directorul
Societății.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul
Compartimentului Administrație Publică Locală și Monitorizare Proceduri Administrative,
primarului orașului Avrig și Instituției Prefectului județului Sibiu.
Art.5. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei orașului Avrig, în secțiunea
Monitorul Oficial Local al orașului Avrig și se aduce la cunoștința persoanelor interesate, în
termenul prevăzut de lege.

Adoptată în Avrig la data de ____/____/_______
INIȚIATOR
PRIMAR
Adrian-Dumitru DAVID
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