
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 11 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 4 
Voturi pentru: 11  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 
Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.): 0 

ROMÂNIA                 
JUD. SATU MARE                  
ORAŞUL TĂŞNAD                 
CONSILIUL LOCAL                
 HOTĂRÂREA Nr. 164 

din data de 29 septembrie 2022 
 

privind administrarea S.C. Salgardenprest Tășnad S.R.L. de către un Consiliu 
de Administrație format din cinci administratori neexecutivi 

 

 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară în 
data de 29 septembrie 2022; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub 
nr. 30837/29.09.2022; 
 Analizând Referatul nr. 30838/29.09.2022 al Compartimentului Audit din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad; 
 Având în vedere Raportul Serviciului Administrație Publică Locală din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 30839/29.09.2022 
şi Avizul Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, 
prestări de servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
138/29.09.2022; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 Ținând cont de prevederile, art. 28 alin.(1), alin. (3), alin.(4), alin.(7), art. 29 alin.(2), 
alin. (3), alin.(4), alin.(7), alin.(8) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin.4, 
art.10 și art.50 din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit.a) şi lit.d), alin.(3) lit.d), alin.(7), lit.n) 
din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;    

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 – Se aprobă administrarea S.C. Salgardenprest Tășnad S.R.L. de către un 
Consiliu de Administrație format din cinci administratori neexecutivi pentru un mandat de 4 
ani. 

Art. 2 – Procedura de recrutare și selecție a candidaților pentru posturile prevăzute la 
art. 1 din prezenta hotărâre se va face cu respectarea legislației privind guvernanța corporativă 
a întreprinderilor publice, după declanșarea procedurii de recrutare și selecție a candidaților. 

Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
orașului Tășnad. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

EC. CĂLIN-DANIEL-VASILE MAIER 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

  


