coNsrlruL LocAL AL ORASULUI

sTEr

HOTANAREANT. 114
Din 26 septembrie 2O19

Privind imputernicirea reptezentantului Consiliului local al oragului $tei in
A.G.A. SC Solceta S.A. $tei sd suslini in gedinfa A.G.O.A(Adunarea Generali
Ordinari a Acfionarilor) S.C.Solceta S.A. $tei modificarea numirului de
membri ai Consiliului de administrafie al societilii conform propunerilor
fEcute in gedinfa de lucnr ordinari a Consiliului local al oragului $tei din
data de 29.O8.2OL9 in sensul reducerii acestora de la 7 la 5 membri
La inifiativa primarului oragului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;

AvAnd in vedere Referatul pentru aprobarea Proiectului de hot5,rAre
intocmit de cdtre primarul oragului $tei,ing.Balaj Gheorghe Iulian, inregistrat la
raportul de specialitate inregistrat la
nr.4208 I 17 .Og.2Ol9 qi
nr.42O7 l17.Og.2019, intocmit de Tirla Liviu, consilier juridic in cadrul Institufiei
Primarului oraqului $tei, prin care propune imputernicirea teprezentantului
Consiliului local al oraqului $tei in A.G.A. SC Solceta S.A. $tei si suslind in
qedin(a A.G.O.A(Adunarea Generald, OrdinarA a Acfionarilor) S.C.Solceta S.A. $tei
modificarea numS.rului de membri ai Consiliului de administrafie al societdlii
conform propunerilor fS.cute in qedinla de lucru ordinard, a Consiliului local al
oraqului gtei din data de 29.08.2019 in sensul reducerii acestora de la 7 Ia 5
membri .
Av6.nd in vedere adresa cu nr. 1108/II.O9.2O19, inregistratd. la sediul
Primdriei ora$ului gtei sub nr.4ll5ll2.O9.2Ol9 a S.C. Solceta S.A. $tei, prin
care solicitS. Consiliului local al oraqului $tei adoptarea unei hotdrari privind
d,emararea procedurilor de reducere a numdrului de membri din Consiliul de
administrafie al SC Solceta SA $tei, de Ia 7 Ia 5, ca urmare a disculiilor qi
propunerilor avute in qedinla ordinarS. a Consiliului local al oraqului $tei din
data de 29.O8.2OI9,

Veze11d. HCL nr. 93129.O9.2OI4 Priuind desemnarea reprezentantului
Consiliului Local al oragului $tei tn A.G.A. s.c. S)LCETA S.A. STEI.
linAnd cont de prevederile Legii nr. 3 | I I99O priuind societd[ile comerciale,
cu modificdrile qi completS.rile ulterioare, ale Statutului SC Solceta SA,$tei gi ale
OUG nr. tOgl2OLI priuind guuernanla corporatiud a tntreprinderilor publice, cu
modific5.rile qi completdrile ulterioare ;

in temeiul art. I29, alin (1) Si alin. 2, lit. ,a", art.139 alin.(l) , art.L96
alin.1, Iit.,,* , art.l97, alin.(1), alin.(2) qi alin.4, art.198 arin.(1) din ouc
nr.57 I 2019 privind Codul administrativ;

HOTAnA$TE:
A11J- Se imputernicegte reprezentantul Consiliului local al oraqului $tei in
A.G.A. SC Solceta S.A. $tei s5. sus!in5. in qedinla A.G.O.A(Adunarea GeneralS'
OrdinarS. a Aclionarilor) S.C.Solceta S.A. $tei modificarea numS.rului de membri
ai Consiliului de administralie a1 societS.fii conform propunerilor fd-cute in

qedinfa de lucru ordinard a Consiliului local af oraqului $tei din data de
29.08.2019, in sensul reducerii acestora de la 7 Ia 5 membri.

Art.2

- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor ptezentei hotdrdri, se

incredinfeazl. reprezentantul Consiliului Local al oraqului $tei in A.G.A.
Solceta S.A. 9i S.C. SOLCETA S.A. $tei.
Art.3 - Prezenta hotdrdre se comunicS. cu:
- Institufia Prefectului judefului Bihor;
- Primarul oraqului $tei;

- Reprezentantul Consiliului Local al oraqului $tei in

A.G.A. S.C. Solceta

S.A. $tei;
- S.C. SOLCETA S.A. $tei;
- Consilierul juridic al consiliului Local, $tei;
- Afigare pe site-ul PrimS.riei oraqului $tei www.primariastei.ro;
- Un exemplar la dosarul cu hotirAri.

CONTRASEMNEAZA

PRE$EDINTE DE $EDINTA
srANr$TE OVIDIU
t:q

Hotirirea a fost a

participat la vot| (14

S.C.

jrs. DALE VOICHIT4 MARIANA

n{i din totalul de 15 consillerif.

