
RO MANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL TELCIU 

HOTĂRÂRE 

privind numirea reprezentantului Consiliului Local Telciu în Adunarea Generală a Acţionarilor la 
S.C. "AQUABIS" S.A. Bistriţa-Năsăud

Consiliul local al comunei Telciu , întrunit în şedinţă ordinară, în prezenta a 12 consilieri locali,in data 
de 6.03.2014, 

Având în vedere: 
• expunerea de motive a primarului cu nr. 988 /4.03.2014 a Primarului comunei Telciu ;
• raportul nr.987 din 4.03. 2014 al secretarului comunei Telciu ;
• prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.75/2007 privind înfiinţarea Societăţii

Comerciale „AQUABIS" Bistriţa-Năsăud; 
• prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare; 
• prevederile art.2, pct.2, lit.b şi art.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind

guvernanta corporativă a întreprinderilor publice; 
• prevederile art.14, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; 
• raportul favorabil al Comisiei de specialitate, inregistrat sub nr.989 /4.03.2014.

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin. 1,2,3 fit c), alin.4,/it.� şi art.45 alin. 1 ,3 din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 
Art.1. Se numeşte doamna Danciu Emilia , secretarul comunei Telciu , ca reprezentant al 

Consiliului local al oomunei Telciu în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC "AQUABIS" S.A. Bistriţa-Năsău'd. 
Art.2 Se aprobă "Mandatul de reprezentare" al reprezentantului Consiliului local Telciu în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la SC " AQUABIS" S.A. Bistriţa-Năsăud, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. "Mandatul de reprezentare" intră în vigoare la data semnării acestuia de către cele două părţi. 
Art.4. Se mandatează Primarul comunei Telciu , să încheie şi să semneze "Mandatul de reprezentare", 

în numele şi pentru Comuna Telciu . 
Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi "pentru" ,O abtineri din 12 

consilieri prezenti . 
Art.6. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data comunicării. 
Art.7.Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei cu: 
- S.C. AQUABIS S.A;
- doamna Danciu Emilia ;
- Instituţia Prefectului Judeţul Bistrit��tiS
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