
 

JUDETUL ARGES 

CONSILIUL LOCAL STALPENI  

 

PROIECT DE HOTARARE  Nr.75/23.11.2021 

Privind numirea  administratorului  la SC APA SERV TOP  STALPENI SRL,avand ca asociat unic 

Consiliul Local Stalpeni 

Consiliul Local al comunei Stalpeni,       

Avand in vedere: 

Proiectul de hotărâre privind numirea administratorului SC APA SERV TOP  STALPENI SRL ,avand 

ca asociat unic Consiliul Local Stalpeni; 

   -HCL nr.89/29.11.2017 privind infiintarea unei societati comerciale cu asociat unic C.L. Stalpeni; 

 - Scrisoare de intentie a dlui Fica Adrian Valentin cu nr.8021/18.11.2021-pentru functia de 

administrator la  SC APA SERV TOP  STALPENI SRL; 

- In conformitate cu prevederile art. 197 alin.(1)  din Legea nr.31/1990 privind societatile,republicata 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

   Luând în discuţie referatul de aprobare înregistrat sub nr.8103/23.11.2021 si Raportul intocmit de 

compartimentul de specialitate înregistrat sub nr.8104/23.11.2021; 

    Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Stalpeni; 

   Prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art.129 alin.2 lit.a şi d, coroborat cu alin.3 lit.d şi art.138, art.139 alin.1, art.154 alin.1 
şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
modificată și completată; 

CONSILIUL LOCAL STALPENI,                       

HOTARASTE: 

Art.1.Se aproba numirea administratorului  la SC APA SERV TOP  STALPENI SRL ,avand 

ca asociat unic Consiliul Local Stalpeni,domnul Fica Adrian Valentin. 

Art.2.Conducerea Societatii SC APA SERV TOP  STALPENI SRL,este asigurata de un 

administrator numit de Asociatul Unic Consiliul Local Stalpeni,desemnat in persoana dlui Fica Adrian 

Valentin cetatean roman nascut in data de 12.02.1996,domiciliat in comuna Stalpeni,judetul Arges,se 

legitimeaza cu CI seria ____,nr.____________,CNP ______________________ in baza contractului 

de mandat. 

Art.3.Mandatul administratorului este valabil pe o perioada de __ ani,cu posibilitatea de a fi 

ales pentru un nou mandat. 



 

 

a)Administratorul  va prezenta un raport privind activitatea de mandat,Consiliului  Local,iar 

anual se va face o evaluare cu privire la indeplinirea indicatorilor de performanta stabiliti. 

Art.4 . Se stabileste indemnizatia lunara fixa  pentru administratorul societatii,ca fiind 3000 

lei,net. 

Art.5 .Se imputerniceste dl Fica Adrian Valentin ,sa efectueze toate demersurile necesare si  sa 

semneze,in numele si pentru Asociatul Unic Consiliul Local Stalpeni,orice cerere sau acte necesare 

pentru inregistrarea administratorului societatii,in fata tuturor institutiilor si autoritatilor abilitate.  

Art.6.Se aproba modelul de contract de mandat ,conform anexei nr.1,pe care administratorul 

societatii SC APA SERV TOP  STALPENI SRL,il va incheia cu primarul comunei Stalpeni. 

 Art.7.Primarul  comunei Stalpeni, impreuna cu aparatul de specialitate al primarului  vor duce 

la  indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 Art.8. Secretarul comunei Stalpeni va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei 

Stalpeni, SC APA SERV TOP  STALPENI SRL si Instituţiei Prefectului – Judeţul Arges în vederea 

exercitării controlului de legalitatesi va fi afisata pe site-ul Primariei. 

       

              INITIATOR                                                                             AVIZAT 

              PRIMAR                                                              SECRETARUL -GENERAL 

SERBANOIU GABI                                            DINCULESCU MARIUS FLORINEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


