ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.10 din 26 februarie 2009
privind revocarea administratorului unic şi a cenzorilor de la SC Termon CT SA
şi numirea unui alt administrator şi a altor cenzori

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit astăzi, 27 martie 2009, în şedinţă
extraordinară;
Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului,
raportul Biroului administraţie publică locală, juridic informare şi relaţii cu publicul,
precum şi avizul Comisiei pentru servicii publice, comerţ şi privatizare precum şi
adresa nr.14029 din 16.03.2009 de la Registrul Comerţului;
În baza art.36, alin.3, lit.”c”, a art.61, alin.5, a art.63, alin.5, lit.”a” şi lit.”e” şi
alin.7 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, a Legii nr.31/1990
privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii
Consiliului local Oneşti nr.50/21 septembrie 2006 privind aprobarea înfiinţării
societăţii comerciale Termon CT SA;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată,

H O TĂ R Ă Ş T E :
ART.I – Se modifică art.4 din Hotărârea Consiliului local nr.10/26 februarie
2009 astfel:
„a) Se numeşte în funcţia de cenzor la SC Termon CT SA în locul domnului
Văraru Constantin, doamna Momanu Camelia, cetăţean român, născută la data de 14
august 1965 în sat Brătila, Comuna Helegiu, judeţul Bacău, domiciliată în Municipiul
Oneşti, judeţul Bacău, str. Armoniei, nr.1, sc.B, ap.28, posesoare a CI seria XC
nr.515954, eliberat de SPCLEP Oneşti, CNP 2650814044435.”
ART.II – Se modifică art.6 din Hotărârea Consiliului local Oneşti nr.10/26
februarie 2009 şi va avea următorul cuprins:
„Art.6 – Se aprobă completarea obiectului de activitate al SC Termon CT SA cu
următoarea activitate:
2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice”
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ART.III. – celelate dispoziţii ale Hotărârii nr.12/2009 rămân neschimbate.
ART.IV. – Se împuterniceşte Oficiul juridc al SC Termon CT SA prin domnul
Marcu Florin să înregistreze menţiunile la Oficiul Registrului Comerţului Bacău.
ART.VI. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău
- Primarului Municipiului Oneşti
- SC Termon CT SA Oneşti

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Olteanu Cezar

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons.Jur.Daniel Spânu

Nr.17
din 27 martie 2009
SD/PC
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