
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA PADEŞ 
- CONSILIUL LOCAL -

HOTĂRÂREA Nr. 16 / 04.08.2016 

privind aprobarea unui membru AGA pentru reprezentarea acesteia, în situaţiile 
prevăzute de lege, referitor la S.C. PADEŞ UTIL S.R.L. 

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, 

> Ordinul nr. 2.594/C din 10 octombrie 2008, pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a 
informaţiilor 

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, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Articolul 1: începând cu data de 04.08.2016, se numeşte ca reprezentant al Adunării 
Generale a Acţionarilor pentru S.C. PADEŞ UTIL S.R.L. în scopul reprezentării A G A conform 
prevederilor legale, doamna Rogobete Mariana. 

Articolul 2: Se împuterniceşte doamna Rogobete Mariana, ca reprezentant al 
Adunării Generale a Acţionarilor, să semneze hotărârile S.C. P A D E Ş UTIL S.R.L. şi să 
semneze actul constitutiv actualizat. 

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. 


