
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  

republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  12 

Nr. total al consilierilor locali absenţi: 3 

Voturi pentru:  12  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

ROMÂNIA          

JUD. SATU MARE        

ORAŞ TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA nr. 120 

din data de 31 iulie 2019 
 

pentru aprobarea implementării măsurilor dispuse de legislația specifică privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la  

S.C. Salgardenprest Tășnad S.R.L. 

 

 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare 

 Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Tășnad și Raportul Comisiei pentru buget, finanțe, programe 

de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al 

Orașului Tășnad; 

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, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă inițierea procedurii de selecție a candidaților pentru Consiliul de 

administrație al S.C. Salgardenprest Tășnad S.R.L. 

Art. 2 – Se aprobă contractarea serviciilor unui expert independent specializat în 

recrutarea resurselor umane pentru inițierea procedurii de selecție a candidaților. 

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

orașului Tășnad. 

 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

LEONTIN SĂLĂJAN 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 
 


