
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA BOGDAND 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA 26/2021 

 

pentru modificarea HOTĂRÂRII nr.53/2017 privind aprobarea infiinţării unei 
Societăţi Comerciale cu Răspundere Limitată, având ca asociat unic COMUNA 

BOGDAND , reprezentată prin Consiliul Local Bogdand 
 

 
Consiliul local al comunei Bogdand, întrunit în şedinţa ordinară la data de 22.04.2021 
; 
 
 Având în vedere : 
 
- referatul de aprobare nr. 358/07.04.2021 întocmit de primarul comunei Bogdand 
- raportul de specialitate nr. 367/SG/14.04.2021 întocmit de secretarul general al 
comunei Bogdand 
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Bogdand nr. 379/SG/22.04.2021  
- cererea D-lui Temian Lucian-Patriciu înregistrată sub nr. 882/09.04.2021 prin care 
solicită încetarea calității de administrator la SC Servicii Publice Bogdand SRL 
-prevederile Legii nr.31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-prevederile art. 3 si ale art.8 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr.51/2006 republicată şi ale art.6 alin.(1) din Legea serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr.101/2006, LEGEA nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare; 
-prevederile art.35 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-dispoziţiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice; 

 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), art.136, alin.(3), lit.a) și 

art.196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
completările și modificările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1.- (1)Se modifică art. 6 alin. (1) la HCL nr. 53/2017 privind aprobarea 

infiinţării unei Societăţi Comerciale cu Răspundere Limitată, având ca asociat unic 
COMUNA BOGDAND , reprezentată prin Consiliul Local Bogdand și va avea următorul 
conținut: 

” Se numeşte administrator executiv interimar al S.C. SERVICII PUBLICE 
BOGDAND  S.R.L. dl. Mihaly Sandor” 

 
 



 
 
 
 
(2) Se aprobă modificarea art. 18.3 din Actul Constitutiv AL SOCIETĂŢII 

COMERCIALE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ„SERVICII PUBLICE BOGDAND“ 
SRL în sensul înlocuirii paragrafului ” D-nul Temian Lucian-Patriciu, cetatean 
român, născut la data de 14.04.1965, avand CNP 1650414240043 este desemnat în 
calitate de administrator, cu caracter temporar, până la numirea unui administrator în 
condițiile legii”  cu paragraful ”D-nul Mihaly Sandor, cetatean român, născut la data 
de 16.10.1977, avand CNP 1771016304008 este desemnat în calitate de 
administrator, cu caracter temporar, până la numirea unui administrator în condițiile 
legii” conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 
(3) Celelalte prevederi ale HCL nr. 53/2017 rămân în vigoare. 
 

 Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează secretarul comunei Bogdand. 

Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare;  
- SC Servicii Publice Bogdand SRL; 

 
 
Adoptată în şedinţa ordinară din 22.04.2021 . 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    CONTRASEMNEAZĂ: 
           BUGA VIOREL                               L.S.                  SECRETAR GENERAL AL  
                                                                                                  COMUNEI BOGDAND, 
                    TEMIAN SIMONA 

 -consilier local-       
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind 
Codul Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi; 11; 
Nr.total consilieri absenţi: 0; 
Voturi pentru: 11; 
Voturi împotriva: 0 ; 
Abţinere:0. 

 


