
ROMÂNIA                                                                                                       

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 

CONSILIUL LOCAL 

               HOTĂRÂREA 

  

        Nr.118 din 20.07.2017 

 

    Privind modificarea actului constitutiv al SC Prima SRL 

 

Consiliul local al orașului Tăuții Măgherăuș, in calitate de asociat unic al S.C Prima Tauti S.R.L,  întrunit 

în ședința ordinară in  data  de 20.07.2017 

Examinind : 

Procesul verbal al comisiei numita prin HCL Nr.136 din 20.09.2016 “privind aprobarea asigurarii  

temporare a conducerii   SC PRIMA TAUTI  S.R.L. si aprobarea procedurii  de selectie a noului 

consiliului de administratie, prin care se constata nereusita in trei etape succesive a procedurii de selectie 

a unui consiliu de administratie al SC PRIMA TAUTI  S.R.L.prin nedepunerea niciunei candidaturi 

 raportul de specialitate nr.______, promovat de către compartimentul  juridic  din cadrul 

Primariei UATO Tautii Magheraus 

 avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al UATO Tautii Magheraus; 

 avizul secretarului. 

 Disp.art.196,197,204. din L.nr.31/1991 corob. Cu disp. art.60 al.(2) din O.U.G.nr.109/2011 

privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice 

 În conformitate cu prevederile art. 36 al.2 lit „c”,  și art. 115 alin. 1, lit b din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

   HOTARASTE 

Art.1.. Se aproba modificarea art.4 din actul constitutiv  al SC PRIMA TAUTI  S.R.L . care va avea 
urmatorul cuprins:  

“Art.4.(1) Administrarea  si  reprezentarea  societatii  se va  face  de catre  un administrator unic, 
persoana fizica ,  cu puteri depline  in  relatiile  cu personalul si  cu tertii  , desemnat la propunerea  
primarului de Consiliul Local Tautii Magheraus in calitatea sa  de  Adunarea generala a asociatilor”  

(2).Durata mandatului este de 2 ani, acesta poate fi prelungit de Adunarea generala a asociatilor”  

Art.2. Se aproba  criteriile de selectie ale  administratorului unic: 

a) Criterii minime: 

-studii de lungă sau scurta durată absolvite cu diplomă de studii superioare, licenţă sau echivalente.; 

-experienţă de 2 ani în activitatea de conducere/coordonare 

 -apţ din punct de vedere medical   



b) Documente necesare pentru depunerea candidaturii  

1. Cerere de inscriere,;  

2. Copie act de identitate; 

3. Curriculum vitae;  

4. Copii după actele de studii   

5 Adeverinţa care să ateste starea de sănătate 

 6. Declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte numărul de mandate ca administrator  

 7.Declaraţie pe propria răspundere, prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile 

urmatoare: 

 -nu este persoana incapabila sau condamnata pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea 

increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni 

prevazute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru 

instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, republicata, sau pentru 

infractiunile prevazute de prezenta lege ( art. 6 alin. (2) coroborat cu art.73^1 din Legea nr.31/1990). 

 - nu a suferit vreo condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesionala 

 - nu se află în conflict de interese sau în incompatibilitate conform celor stipulate prin Legea 

nr.161/2003;  

8.cazier judiciar 

 Art.3. Administratorul  unic  va fi _numit   de  Consiliu local  la propunerea  Primarului UATO Tautii 

Magheraus facuta in urma selectiei realizata conform criteriilor stabilite prin art.2  

Art. 4. Se prelungeste mandatul administratorului interimar al SC.PRIMA SRL, dl.Muresan Daniel  pina 

la desemnarea administratorului unic, in conditiile prezentei 

 Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţia Prefectului Judeţul Maramureş; 

- Primarul oraşului Tăuţii-Măgherăuş; 

- Serviciul financiar contabil; 

- Comp.juridic 

- SC Prima SRL 

  

 

                                                                       Presedinte de ședință 

                                                              Câmpan Cosmin Călin Toma 

 

                      

                         

 

                                                                                                                                                    

Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                      Bindila Calin Ioan    

Au fost prezenti   12   consilieri din 14  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                           . 

Nr .118/20.07.2017      

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                        

 

 


