ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vânzării de acţiuni deţinute
la SC Apă Serv SA Bacău
Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit astăzi, 09 februarie 2010, în
şedinţă extraordinară;
Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului,
Raportul de specialitate al Biroului administraţie publică locală, juridic informare
şi relaţii cu publicul, avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale,
buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, avizul
Comisiei pentru servicii publice, comerţ şi privatizare precum şi avizul Comisiei
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ;
Luând în considerare prevederile Legii nr.31/1990 cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr.51/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.9 din Actul Constitutiv al SC Apă Serv SA
Bacău;
În baza art.45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată,
H O TĂ R Ă Ş T E :
Art.1 – Se aprobă vânzarea acţiunilor deţinute de municipiul Oneşti în
cadrul SC Apă Serv SA Bacău, în condiţiile actului constitutiv, către ceilalţi
acţionari.
Art.2 – Se împuterniceşte doamna ANDRUŞCĂ LILIANA, având calitatea
de reprezentant al municipiului Oneşti în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC
Apă Serv SA Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile art.1 din prezenta
hotărâre, în Adunarea Generală.
Art.3 – Se împuterniceşte domnul EMIL LEMNARU, Primarul
municipiului Oneşti, pentru ca în numele şi pentru municipiul Oneşti să semneze
declaraţia prevăzută la punctul 9.4. din Actul constitutiv al SC Apă Serv SA
Bacău.
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Art.4 – Prezenta hotărâre se va comunica :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău
- SC APĂ SERV SA Bacău
- Persoanelor nominalizate
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Florian Constantin

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons.Jur.Daniel Spânu
Nr.8
din 09 februarie 2010
SD/PC
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