
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: 13 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 2 
Voturi pentru: 13  
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. 2 
din data de 6 ianuarie 2023 

 

privind mandatarea administratorului S.C. Salgardenprest Tășnad S.R.L. pentru  
completarea obiectului de activitate al S.C. Salgardenprest Tășnad S.R.L. prin 

includerea Codului Caen 4931 – transporturi urbane, suburbane și metropolitane de 
călători 

 

Consiliul Local al Oraşului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 
extraordinară, convocată de îndată, în data de 6 ianuarie 2023; 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub 
nr. 257/05.01.2023; 

Analizând Adresa nr. 18/05.01.2023 a S.C. Salgardenprest Tășnad S.R.L., înregistrată 
la Primăria Orașului Tășnad sub nr. 230/05.01.2023; 

Având în vedere Raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 258/05.01.2023 și Avizul 
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, de disciplină, ordine publică, 
amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, înregistrat sub nr. 
1/06.01.2023; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local  al Oraşului Tăşnad nr. 100/2010 privind 
aprobarea înființării societății comerciale S.C. Salgardenprest Tăşnad S.R.L., cu modificările 
și completările ulterioare și Hotărârea Consiliului Local  al Oraşului Tăşnad nr. 144/2010 
privind aprobarea Contractului de management al directorului societăţii comerciale S.C. 
Salgardenprest Tăşnad S.R.L., cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta 
corporativă a întreprinderilor publice, 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), precum şi ale art. 139 alin. (1) şi (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1 – Se aprobă mandatarea administratorului S.C. Salgardenprest Tășnad S.R.L. 
pentru  completarea obiectului de activitate al S.C. Salgardenprest Tășnad S.R.L. prin 
includerea Codului Caen 4931 – transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători. 
        Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează adminsitratorul 
S.C. Salgardenprest Tășnad S.R.L. 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 
PROF. SOFIA RUFF 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 


