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                                                           HOTARAREA 
                                                       Nr. 76 din 31.05.2021 

                
Privin daprobarea modificării actului constitutiv prin revocarea comisiei  de cenzori la S.C PRIMA TĂUŢII 

S.R.L  firma a carui asociat unic este Consiliul Local Tăuţii Măgherăuş  
 

Consiliul local Tăutii-Magherauş întrunit în şedinţa ordinară la data de 31.05.2021. 
Având în vedere:  
 

        Având în vedere: 
 Raportul de specialitate al administratorului SC PRIMA TĂUȚI SRL nr. 25/20.05.2021; 
 Art. 199 al. 3 din Legea nr. 31 /1990; 
 Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare; 
 Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată cu completările și modificările 

ulterioare; 
 Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, actualizată cu completările și modificările ulterioare; 
 Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul 

sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participare 
majoritară; 

 HCL nr. 117/2014, 
 avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;   
 avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş, văzând că au fost îndeplinite prevederile Legii nr.52/2003 

privind transpareţa decizională tinând seama de prevederile art. 8 si art.57 aqlin 1 si 4 din Legea nr.273/2006 
privind finantele publice locale, cu modificările ulterioare.  

                  În temeiul art 196 alin. 1 lit. a, art. 129 alin. 1, alin. 2 lit b şi alin.4 lit a. din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ. 
                                                                                HOTĂRĂȘTE: 

 
             Art. 1 Se aprobă modificarea actului constitutiv prin revocarea comisiei de cenzori la S.C PRIMA TĂUŢII 
S.R.L,  
              Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului Marinescu Dumitru 
şi administratorul firmei S.C PRIMA TĂUŢII S.R.L., dna Dan Mariana. 

 
 Art.3  Prezenta se comunica la: 

                -   Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş; 
- Primarul oraşului, 
- O.R.C. de pe lângă Tribunalul Maramureş, 
- Compartimentului juridic, 
- Serviciului Financiar Contabil 
- SC PRIMA TĂUŢI SRL. 
- Se publică pe site-ul primăriei. 

 
 
 
                                                                Președinte de ședință, 
                                                                  Bocuț Ancuța-Ioana 

       
                                                                                                      Contrasemnează Secretar general, 

                                                                                                 Bîndilă Călin-Ioan 
                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                       
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie 
Adoptata cu unanimitate. 
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