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JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

                                                         HOTĂRÂREA
                                                    Nr. 13 din 30.01.2017

Privind numirea comisiei de evaluare a activității   SC PRIMA TAUTI  S.R.L în anul 2016. si
stabilirea datei de prezentare a raportului de activitate.

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş, in calitate de actionar unic al SC PRIMA
TAUTI SRL, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.01.2017

Având în vedere: 
-  avizul  Comisiei   buget-finanţe,  administrarea  domeniului  public  si  privat  al   comunei,
agricultura, gospodărire orăşenească, protecţia mediului , servicii si comerţ,
-  avizul  Comisiei  pentru  administraţie,  juridice,  apărarea  ordinei  şi  liniştii  publice  şi  a
drepturilor cetăţeneşti, 
 - avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş;

În conformitate cu
- prev. art.60,64 din OUG nr.101/2011  privind guvernanta corporativa a intreprinderilor

publice, cu modificarile ulterioare
-prev.  art..13  al.(1)  si  196  al  (1)  din  L.nr,31/1990,  privind  societatile  comerciale  cu

modificarile ulterioare
   Având în  veder disp.art. 36 al(1) si al.2 lit „c” coroborat cu art 45 din L.nr.215/2001 privind
administratia publica locala ,cu modificarile ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art.1. (1) Se numeste  comisia de  evaluare a activității   SC PRIMA TAUTI  S.R.L în anul 
2016, după cum urmează:
-Viceprimar- Marinescu Dumitru- presedinte comisie
-Buda Anisoara- Sef serv. fin.-contabil
-Bindila Calin-  Secretar UAT
-Campan Cosmin consilier local- -presedinte al Comisiei II
- Pop Romeo Paulin -consilier local- presedinte al Comisiei III

Art.2.  Se stabilește data de 20.02.2017 ca termen maxim de predare către comisia menționată
la art. 1, a raportului de activitate a SC PRIMA TAUTI  S.R.L în anul 2016.

 Art.3.  Cu  ducerea  la  indeplinire  a  prezentei  se  insarcineaza  Primarul  orașului  Tăuții
Măgherăuș, administratorul desemnat al  SC PRIMA TAUTII SRL si comisia nominalizata la
art.1.



 Art.4. Prezenta se comunica:
- Prefectului judetului Maramues;
- Primarului oraşului;
- Compartiment juridic
- Serviciului financiar contabil
- Persoanelor din comisia de evaluare.
- SC PRIMA TAUTI  S.R.L
- Se aduce la cunostinta publică prin afisare.

I

                                                                             Presedinte de ședință
                                                                              Bihari  Iosif

 
                                                                             
        
                          
                                                                                                                                Contrasemneaza  SECRETAR 
                                                                                                                                            Bindila Calin Ioan   
 

Au fost prezenti  14  consilieri din 15  in functie
Adoptata cu  unanimitate                     .
Nr . 13/30.01.2017     
5 ex. CL/BCI
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