
 

ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 
 

 H O T Ă R Â R E A   nr.  44 / 2021 

privind  desemnarea reprezentantului orasului Geoagiu si mandatarea acestuia pentru a 

vota in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiu 

 

 

Consiliul Local al Orașului Geoagiu, județul Hunedoara întrunit în ședință ordinară în data 

de 20.04.2021; 

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 47/09.04.2021,  referatul de aprobare al 

primarului oraşului Geoagiu nr. 46/09.04.2021 privind desemnarea reprezentantului orasului 

Geoagiu si mandatarea acestuia pentru a vota in Adunarea Generala a Actionarilor la SC 

Serviciul Public SA Geoagiu, raportul Secretarului nr. 45/12.04.2021, precum și avizele 

favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 114/15.04.2021, nr. 127/15.04.2021, nr. 

139/15.04.2021; 

Ţinând seama de prevederile art. 3, alin. (2) lit. „a”, ale art. 64^1 alin. (3), alin. (4) și alin. 

(5) și ale art. 64^2  din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice şi de cele ale art. 94 alin. 21 lit. „c” din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 

afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

             În conformitate cu prevederile art. 13 şi art. 14 din Actul Constitutiv al SC Serviciul 

Public SA Geoagiu, aprobat prin HCL Geoagiu nr. 4/2009, modificat şi completat prin HCL nr. 

167/2009; 

În temeiul  dispoziţiilor art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind privind societatile 

comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare şi ale art. 129, alin. (2), lit.”a”, alin.(3), lit. 

„d”, art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. “a” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ,  adopta prezenta; 

 

H O T Ă R Â R E 

 

              Art. 1.    Se desemnează în calitate de reprezentant al oraşului Geoagiu în cadrul 

Adunării Generale a Acţionarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiu, care va avea loc în data de 

05.05.2021, ora 10, în sala de şedinţe a Consiliului Local Geoagiu,  domnul  Vartolomei Adrian, 

domiciliat în oraş Geoagiu, sat Bozes, nr. 70, jud. Hunedoara, identificat cu CI seria HD, nr. 

697656, eliberat de SPCLEP Orastie, CNP 1820226203228. 

Art. 2. Se  mandatează domnul  Vartolomei Adrian pentru a vota în numele şi pe seama 

Consiliului Local Geoagiu în Adunarea Generală a Acţionarilor  la SC Serviciul Public SA 

Geoagiu, care va avea loc în data de 05.05.2021, ora 10, în sala de şedinţe a Consiliului Local 

Geoagiu, cu privire la : 

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administraţie privind activitatea desfășurată şi 

descărcarea de gestiune  pe anul 2020.  

2. Aprobarea Raportului comisiei de cenzori pe anul 2020. 

3. Aprobarea situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar  2020. 

4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2021. 

5. Prelungirea mandatului administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al 

SC Serviciul Public SA, până la 6 luni, conform art. 64^1 alin. (5) din OUG nr. 



109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Art. 3. Se împuternicește primarul orașului Geoagiu, domnul Cărăguț Vasile, să semneze 

actele adiționale la contractele de mandate, care se încheie cu administratorii provizorii. 

 

Art. 4.  Se aprobă mandatarea doamnei Sibișan Aurelia – contabil șef la SC Serviciul 

Public SA Geoagiu să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor 

corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara. 

 

Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

         Art.  6.   Prezenta hotarare se comunica : 

- Institutiei Prefectului Judetul  Hunedoara ; 

- Primarului oraşului Geoagiu ; 

- SC Serviciul Public SA 

- Domnului  Vartolomei Adrian. 
 

 

Geoagiu, 20.04.2021  

 

        Preşedinte de  şedinţă                                                                          Contrasemnează  

       Călugăr Carmen Maria                                                                        Secretar General 

                                                                                                                     jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 

 

 

 

 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu 9  voturi  „pentru” , 3  „împotrivă” şi  3 „abţineri”. 

Consilieri în funcție: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


