
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
COMUNA  TIREAM 

- P R I M A R – 
Nr. 833  din 27.03. 2019 
 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea modificării Actului constitutiv  

al  S.C APASERV SATU MARE S.A. 
 

 

 Consiliul Local al comunei TIREAM întrunit în şedinţa ordinară din data de           2019;  
 Luând act de raportul comparimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, înregistrat sub nr. 822/27.03.2019, expunerea de motive a primarului comunei 
Tiream, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr.832/27.03.2019, de rapoartele comisiilor de 
specialitate ale  Consiliului local Tiream, de Raportul de specialitate nr. 3507/21.02.2019 
întocmit de S.C. APASERV SATU MARE S.A; 
 Având în vedere prevederile: 

• art.113 lit. m din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările  
şi completările ulterioare; 

• art.17, art.19 alin.1 lit.g) din Actul Constitutiv al S.C Apaserv Satu Mare S.A.  
   În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
       În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3), lit. c), ale art. 45 alin. (1), 

precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Â  Ş T E :   

 
Art.1. -. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al S.C. Apaserv Satu Mare S.A., 

conform anexei care face parte integrantă din hotărâre . 
 Art.2. - .Prezenta hotărâre va fi susţinută de reprezentantul comunei TIREAM în 

Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii. 
Art.3. -  Se mandatează domnul Leitner Ioan  - director general al S.  Apaserv Satu 

Mare S.A. să semneze Actul constitutiv al societăţii actualizat în baza prezentei hotărâri. 
Art.4. -  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de 

Administraţie al S..C. APASERV SATU MARE S.A. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tiream, 

în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului judeţului Satu 
Mare, compartimentului de specialitate  din cadrul aparatului de specialitate al primarului, S.C. 
Apaserv Satu Mare S.A., se publică pe site-ul :www.tiream.ro, cu cetăţeni, prin afişare la 
avizierul Primăriei comunei Tiream. 

 

Tiream, la 27 martie 2019 
 

 

Iniţiator proiect, 
PRIMAR 

dl.Tar Nicolae 
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