
ROMANIA 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA PADES 
CONSILIUL LOCAL 

H O T A R A R E Nr.12 din 4 august 2016 
privind revocarea domnului Nicolescu Viorel din calitatea de reprezentant al comunei Pades prin 

Consiliul local Pades ca autoritate deliberativă in cadrul SC Pades Util SRL si numirea unui nou 
reprezentant 

Consiliul local al comunei Pades,judeţul Gorj; 
Având in vedere: 

-Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de actvitgate; 
-Prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Pades Nr.4 din 28 ianuarie 2011 privind 

aprobarea reorganizării serviciului comunitar de utilitati publice în societate comercială SC PADES 
UTIL SRL; 

-Actul constitutiv al SC Pades Util SRL prin care a fost stabilit cadrul si limitele intre care 
funcţionează societatea constituită de asociatul unic in persoana numitului :Comuna Pades-avand 
CIF 4898932,prin Consiliul local Pades,ca autoritate deliberativă,reprezentată prin Nicolescu Viorel-
reprezentant al Comunei Pades si al Consiliului local Pades,ca autoritate executivă,numit in baza 
SC 7/19.06.2008 a Judecătoriei Motru; 

-Prevederile Legii Nr.31/1990 privind societătile comerciale,republicată,cu modificările si 
completariile ulterioare; 

-Prevederile O.U.G.Nr.109/2011 priivind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice,cu 
modificările si completările ulterioare. 

In temeiul art.45(l) si art.H5(l)lit.b din Legea Nr.215/2001 republicată- privind administraţia 
publică locală, 

Art.Se revocă domnul Nicolescu Viorel din calitatea de reprezentant al Comunei Pades si al 
Consiliului local Pades,ca autoritate executivă ,spre a reprezenta cele două institutii ,ca autoritate 
deliberativă ,in cadrul SC Pades Util SR,mentionat la art.l -ASOCIAŢII- din Actul constitutiv al 
societatii. 

Art.2. Se numeşte domnul Antonie Serafim ca reprezentant al Comunei Pades si Consiliului local 
Pades , care au calitatea de asociat unic al SC Pades Util SRL. 

Art.2.Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinre de către viceprimarul comunei 
Pades si persoana nominalizată mai sus.. 

Această hotarare a fost adoptata in şedinţa extraordinara din data de 4 august 2016, cu un număr 
de 10 voturi pentru,din totalul de 13 consilieri in funcţie. 
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