
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA PADEŞ 
- CONSILIUL LOCAL -

HOTĂRÂREA Nr. 14 / 04.08.2016 

privind revocarea domnului Ciorbă Ilie din funcţia de administrator al societăţii PADEŞ 
UTIL S.R.L. şi numirea pe perioadă determinată de 4 (patru) luni a lui Bordînc Bogdan 

Ionuţ ca administrator al societăţii 

Consiliul local al Comunei Padeş, Judeţul Gorj, 
- Având în vedere: 

> Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Comunei Padeş, Judeţul 
Gorj, Antonie Serafim, 

> Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Padeş, judeţul 
Gorj, 

> Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

> Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

> Prevederile art. 17 art. 36 alin. 2, lit. d), alin. 5, lit. a) şi alin. 6 lit. a), pct. 14, art. 37, art. 61 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, 

Articolul 1: Se revocă din funcţia de administrator al S.C. PADEŞ UTIL S.R.L., domnul 
Ciorbă Ilie. 

Articolul 2: începând cu data de 4 august 2016 se numeşte Administrator societăţii 
comerciale cu răspundere limitată PADEŞ UTIL S.R.L., în baza contractului de mandat, pe perioada 
determinată de 4 luni, domnul Bordînc Bogdan Ionuţ, având C.I. seria GZ, nr. 460523, CNP 
1880626180061, cu domiciliul în Comuna Padeş, Sat Cloşani, Judeţul Gorj. 

Articolul 3: Secretarul Comunei Padeş, va comunica prezenta hotărâre Instituţiei prefectului-
judeţul Gorj (în vederea exercitării controlului de legalitate), tuturor celor interesaţi (în vederea 
aducerii la îndeplinire) şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul şi la sediul instituţiei. 

Hotărârea a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Padeş, Judeţul Gorj în şedinţa 
extraordinară din data de 4 august 2016, cu un număr de 10 voturi „pentru", 
voturi „împotriva", - „abţineri", exprimate din numărul total de 10 consilieri 
prezenţi la şedinţă şi totalul de 13 consilieri în funcţie. 
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