ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Consiliul local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 30.08.2016,
Având în vedere Proiectul de hotărâre al Primarului municipiului Caransebes
şi Avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice , comerţ, agricultură şi
turism,
Vazand referatul nr.29524/30.08.2016 al Serviciului Juridic și Relații cu
publicul și Hotărârile AGA SC TRANSAL URBIS SRL nr.31/30.08.2016 si
nr.32/30.08.2016,
Văzând prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu
modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul art. 36, alin. (1), alin.(2), lit.d),alin.(3)lit.c)si alin.(6)lit.a) pct.14 şi
art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba numirea în functia de administrator al SC TRANSAL URBIS
SRL Caransebes și în functia director al societății pe o perioada de 4 ani, începând
cu 30.08.2016 pana la data de 30.08.2020, a domnului Chimigeriu Ovidiu -Cristian
identificat cu C.I. Seria KS nr.362818 eliberat de SPCLEP Caransebes la data de
22.12.2010, având CNP 1881226114556, născut la data de 26.12.1988 în municipiul
Caransebes, Racovitei nr.41, jud.Caras-Severin.
Art.2.Se aproba actualizarea actului constitutiv al SC TRANSAL URBIS SRL,
conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.3. Se abroga HCL nr.19/25.01.2016.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Consiliul Local al
municipiului Caransebes, SC TRANSAL URBIS SRL si domnul Chimigeriu OvidiuCristian.
Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor
art. 48, alin. (2), art. 49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, la:
- Instituţia Prefectului judeţul Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;
- Compartimentul Resurse Umane;
- SC TRANSAL URBIS SRL;
- Direcţia Economică;
- Serviciul Juridic;
- Domnul Chimigeriu Ovidiu-Cristian;

- Compartimentul Audit;
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media
locală.
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