ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 81/2017

ro

cu privire la aprobarea Planului de administrare al Consiliului de
Administrație al S.C.Gos Trans Com SRL, pentru anul 2017-2021
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Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data
de 31 mai 2017, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (14),

va

Analizând expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului
de specialitate, avizul comisiilor de specialitate, precum şi avizul de legalitate al
secretarei oraşului
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Ținând cont de prevederile:
- HCL nr. 14/2013 cu privire la aprobarea modalității de administare și
conducere a S.C.Gos-Trans-Com SRL
- HCL nr.24/2017 cu privire la aprobarea reînoirii mandatului actualului
Consiliu de administrație al S.C.Gos-Trans-Com S.R.L.
- Hotărârea 17/2017 a Consiliului de administrație al S.C.Gos-TransCom S.R.L.
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În conformitate cu:
art.30 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare;
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În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), lit.”c” art. 45 alin. (1) și art.
115 alin. (1) lit. „b” din Legea 215/2001 – legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Cu votul ,,pentru” a 14 consilieri, ,,împotrivă” - consilieri şi ,,abţineri” -

w

consilieri

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă Planul de administrare al consiliului de administrație
al S.C.Gos-Trans-Com S.R.L., pentru anii 2017-2021, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta
Art. 2. – (1) Evaluarea activității administratorilor se va face anual de către
Consiliul local al orașului Covasna, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări,

aceasta urmând să vizeze atât execuția planului de administrare, cât și a contractului
de mandat.
(2) Evaluarea se va finaliza anual până în data de 1 martie și va fi
prezentată Consiliului local pentru aprobare.
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Art. 3. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se vor
ocupa președintele Consiliului de administrație și directorul societății.

Contrasemnează,
SECRETAR,
VASILICA ENEA
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
SZABÓ LEVENTE

