ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr.19 DIN 27.02.2017
Privind aprobarea organigramei SC PRIMA TĂUȚI SRL, desemnarea unui administrator
interimar, precum și de aprobare a prețurilor și tarifelor pentru acțivitățile de prestări servicii
ale societății.
Consiliul local Tăutii-Magherauş întrunit în şedinţa ordinară la data de 27.02.2017.
Având în vedere:
 încetarea mandatului de administrator executiv interimar al d-nei Popa Daniela.
 raportul de activitate al SC PRIMA TĂUȚI SRL pentru anul 2016, nr. 59/30.01.2017
 adresa de completarea raportulului de activitate al SC PRIMA TĂUȚI SRL pentru anul 2016, nr.
65/07.02.2017.
 avizul favorabil al Comisiei 3 pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice
a drepturilor cetăţeneşti;
 avizul secretarului, văzând că au fost îndeplinite prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică.
Având în vedere prevederile Legii 31/1990 republicată R3 modificată prin Legea 88/2009 privind
societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile OUG nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a intreprinderilor publice.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 3 lit. c, art. 123 şi art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTARASTE:
Art. 1 Se aprobă organigrama SC PRIMA TĂUȚI SRL, conform Anexei 1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Se numeste domnul Mureşan Daniel Ioan administrator executiv al SC PRIMA TĂUȚI SRL, cu
drepturi depline, de la data prezentei hotărâri până la selectarea consiliului de administrație, dar nu mai mult de
150 de zile.
Art. 3. (1) Se aproba retribuţia administratorului executiv interimar Mureșan Daniel Ioan în cuantum de 1.450 lei
brut/ lunar.
Art.4 Se împuternicește dl. Mureșan Ioan Daniel, pe toată perioada manadatului interimar cu reprezentarea SC
PRIMA TĂUȚI SRL, la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș.
Art.5. Se aprobă prețurile și tarifele pentru activitățile de prestări servicii ale SC PRIMA TĂUȚI SRL,
conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului Anton Ardelean si
administratorul desemnat al SC Prima Tautii SRL.
Art.7 Prezenta se comunica la:
- Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş;
- Primarul oraşului,
- ORC Maramureş,
- Compartimentul juridic,
- Serviciului Financiar Contabil,
- Domnului Mureşan Daniel Ioan,
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