ROMANIA
JUDETUL SIBIU
PRIMARIA ORASULUI AVRIG
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea unor masuri in administrarea S.C. Enev Avrig S.R.L.
Primarul oraşului Avrig,
Având in vedere;
- Hotararile Consiliului Local
Avrig nr. 31/20.02.2010, 70/27.05.2010,
105/17.08.2010 privind infiintarea societatii comerciale ENEV – Avrig S.R.L.;
- adresa nr.19/23.01.2018, inaintata de S.C. ENEV Avrig S.R.L, inregistrată la
Primăria oraşului Avrig cu nr.1789/23.01.2018;
- raportul de specialitate nr.3.356/08.02.2018;
Tinand seama de prevederile:
- Actului Constitutiv actualizat al societatii comerciale ENEV – Avrig S.R.L.;
- art.3 pct.5 coroborat cu art.60 alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011privind
guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificări si completări
ulterioare;
- Legii societatilor comercialenr.31/1990 republicată cu modificări si completări
ulterioare; 
In temeiul art.36 alin.(3) lit.c, art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b din Legea
nr.215/2001 privind administratia publică
locală, republicată cu modificări si
completări ulterioare;
PROPUN:
Art.1: Se ia act de Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor S.C. ENEV
Avrig S.R.L din data de 18.01.2018, in urma careia nu s-a aprobat prelungirea
contractului de management nr.498/28.02.2014 si se constata incetarea de drept a
mandatului administratorului unic - Director – ing.Doru Teodorescu, incepand cu
data de 28.02.2018..
Art.2: In aplicarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011privind guvernanta
corporativa a întreprinderilor publice, se stabilesc urmatoarele masuri in
administrarea S.C. Enev Avrig S.R.L.
1.Administrarea si conducerea societatii, se va realiza de catre un
administrator unic, desemnat de Consiliul Local al orasului Avrig, in calitate de
asociat unic.
2. Incepand cu data de 01.03.2018, se desemneaza Administrator unic –
Director al S.C. Enev Avrig S.R.L., dl.__________.
3. Incheierea cu aceeasi data a contractului de mandat cu directorul societatii,
pe o perioada de 4 ani, care va fi aprobat in urmatoarea sedinta a Consiliului Local
Avrig.
Art.3: Se aproba modificarea actului constitutiv al S.C. Enev Avrig S.R.L., in
sensul celor aratate la art.(1) – (2) si se acorda mandat domnului
__________________, in calitate de director al S.C. Enev Avrig S.R.L., sa depuna
actul constitutiv modificat, la Oficiul Registrul Comertului jud.Sibiu.
Art.4: Directorul S.C. ENEV Avrig S.R.L, va duce la indeplinire prezenta
hotărare.
Art.5: Prezenta hotarare se comunica persoanelor fizice si juridice interesate
prin grija secretarului Orasului Avrig.
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