
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  NEAMŢ 

COMUNA  TĂMĂŞENI 

CONSILIUL LOCAL 

 

                                            

HOTĂRÂRE 

Nr.35 din 22.04.2021 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Tămăşeni 

în Adunarea Generală   la SC LOCALSERV COMTAM SRL 

 

Consiliul Local al comunei Tămășeni; 

Având  în  vedere  prevederile:  

-Legii  privind  societăţile  comercial e,  nr.31/1990,   cu  modificările  şi completările 

ulterioare; 

-HCL nr. 15/20.04.2011 privind aprobarea înfiinţării SC LOCALSERV COMTAM SRL de 

interes local, sub autoritatea Consiliului Local Tămăşeni. 

 -HCL 18/20.06.2011 privind desemnarea reprezentaţilor Consiliului Local Tămăşeni în 

Adunarea Generală a Asociaţilor la SC LOCALSERV COMTAM SRL . 

-HCL 11/14.02.2018 privind desemnarea reprezentaţilor Consiliului Local Tămăşeni în 

Adunarea Generală a Asociaţilor la SC LOCALSERV COMTAM SRL . 

 -Actul Constitutiv al SC LOCALSERV COMTAM SRL 

 -art.129 alin.2 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ ,cu modificările și completările ulterioare 

Văzând: 

- referatul de aprobare nr. 3035 din 16.04.2021 al primarului comunei Tămășeni în calitate de 

inițiator, 

- referatul nr. 3036 din 16.04.2021 întocmit de funcționarul public din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Tămășeni 

-avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;  

 În  temeiul prevederilor ar.139 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a,art.243 alin.1 lit.a din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările 

ulterioare 

Adoptă prezenta, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1. Comuna Tămăşeni îşi exercită atribuţiile specifice calităţii de asociat unic în cadrul SC 

LOCAL SERV COMTAM SRL, prin Adunarea Generală a Împuterniciţilor Consiliului 

Local Tămăşeni formată din 3 reprezentanti, consilieri locali. 

Art.2.Împuterniciţii ai Consiliului Local Tămăşeni în adunarea generala  sunt  :  

-Bulai Emanuel 

-Dorcu Angelica 

-Dancă Ștefan 

Art.3.Reprezentanții Consiliului Local al comunei Tămășeni numiti la art.2 sunt 

desemnați pe durata de valabilitate a mandatului consiliului local.  

Art.4.În exercitarea prerogativelor  conferite  prin prezentul mandat de 

reprezentare, atribuțiile reprezentanților nominalizați la art.2 sunt cele prevăzute de 

lege. 



Art.5. Consilierii locali nominalizați la art.1 și SC  LOCALSERV COMTAM  SRL vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,Secretarul general  al  comunei Tămăşeni va 

asigura publicarea şi comunicarea prezentei hotărâri instit uţiilor şi persoanelor int eresate. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

    Consilier local,                                                 Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                        

MARIUS ANTONICĂ                                   Secretarul  general al comunei Tămășeni, 

                                                                               ALINA-CRISTINA CĂLIMAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


