ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 8
Din 22.02.2018
Privind Aprobarea Actului constitutiv şi numirea Consiliului de administraţie al
SC BRADUL BĂIUŢ SRL

Consiliul Local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţa extraordinară din data de
22.02.2018;
Având în vedere H.C.L. Băiuţ nr. 2/1.02.2018 privind aprobarea înfiinţării unei
societăţi cu răspundere limitată având ca obiect principal de activitate lucrări forestiere;
Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl primar Ceteraş Mihai, proiectul
de hotărâre avizat favorabil de comisia de specialitatedin cadrul Consiliului Local Băiuţ ca şi
raportul de specialitate prezentat de dl secretar Pop Aurelian;
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
republicată cu modificările şi completările ulterioare, cele ale O.G. nr. 109/2011 privind
guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016 precum şi
cele ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor
prevederi din O.U. nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice ;
Făcând aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
în temeiul art. 36 alin. 3 lit. „ a ” şi 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă elementele de organizare ale societăţii comerciale înfiinţată sub
autoritatea Consiliului Local al comunei Băiuţ după cum urmează:
- Denumirea - SC BRADUL BĂIUŢ SRL conform dovezii disponibilităţii denumirii
nr. 110043/2018 eliberată de Registrul Comerţului Maramureş
Forma juridică - societate cu răspundere limitată
- Sediul Comuna Băiuţ, localitatea Băiuţ nr.
judeţul Maramureş
Obiectul principal de activitate —Silvicultura si alte activitati forestiere cod CAEN
0210
Asociaţi —1. Comuna Băiuţ prin Consiliul Local Băiuţ, cu sediul în comuna Băiuţ,
localitatea Băiuţ nr. 413 judeţul Maramureş
o
2. Dl Loi Alexandru domiciliat în comuna Băiuţ, localitatea Strimbu
Băiuţ nr. _ având CNP
posesor al CI seria
nr.
Capital social —200 lei divizat în 20 părţi sociale fiecare în valoare de 10 de lei
constituit prin aport în numeral' astfel:
Comuna Băiuţ 180 de lei corespunzător unui număr de 18 părţi sociale
Dl Loi Alexandru 20 lei corespunzător unui număr de 2 părţi sociale
Forma de administrare a societăţii —sistem unitar , Consiliu de administraţie format
din 3 membri desemnaţi de către Consiliul Local Băiuţ.

Art. 2 Se numeşte ca administrator executiv al SC BRADUL BĂIUŢ SRL dl Loi
Alexandru urmând ca acesta să răspundă de finalizarea procedurilor prevăzute la art. 4 al
prezentei hotărâri.
Art. 3 Se aprobă Actul Constitutiv al societăţii comerciale conform Anexei 1 parte din
prezenta hotărâre.
Art. 4 Se împuterniceşte dna Loi Carmen Liliana în calitate de preşedinte de şedinţă să
semneze Actul Constitutiv al SC BRADUL BĂIUŢ SRL.
Art. 5 Până la îndeplinirea procedurilor prevăzute de art. 29 din O.U. nr. 109/2011
referitoare la selectarea/evaluarea membrilor Consiliului de administraţie se numeşte consiliul
de administraţie în următoarea componenţă: ___________________ ________________________
Data naşterii
Domiciliu /cetăţenie
Nume şi prenume
CNP/act identitate
Comuna Băiuţ localitatea
Buda Adrian Cosmin
CI seria
nr. Strîmbu Băiuţ nr.
Maramures/română.
Comuna Băiuţ localitatea
Loi Alexandru
CI seria
nr. Strîmbu Băiuţ nr.
Maramures/română
Comuna Băiuţ localitatea
Pop Trai an
bl.
CI seria
nr. Băiuţ nr.
Maramureş/română
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică:
Primarului comunei Băiuţ
- Prefectului judeţului Maramureş
- Administratorului SC BRADUL BĂIUŢ SRL
- Cetăţenilor prin afişare
- Dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
LOI CARMEN LILIAN.

Cvorum: ^ voturi pentru, _____ voturi împotri
şi 2? abţineri din j ( ) consilieri prezenţi în total 11 consilier

CONTRASEMNEAZĂ

