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                                HOTĂRÂREA NR. 109/2021 

cu privire la desemnarea d-lui Para Sándor ca reprezentant al acţionarului 

oraş Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Gospodărie 

Comunală S.A. – Operator Regional  
 

 

 

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 26 

august 2021, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în 

funcţie (12),  

 

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de 

specialitate, avizul comisiilor de specialitate juridică şi pentru servicii publice, 

precum şi avizul de legalitate dat de secretarul general al oraşului,  

 

În conformitate cu prevederile:  

- Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare  

- Legii 241/2006 privind serviciul de alimentre cu apă şi de canalizare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare 

- art. 2009 şi urm. cu privire la contractul de mandat, din Codul Civil 

- art. 131 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „d”, art. 139 alin. 

(1) și art. 243 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare 

 Cu votul ,,pentru” a 12 consilieri, ,,împotrivă” a - consilieri şi ,,abţineri” a - 

consilieri, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 – Dl Para Sándor, administrator public al orașului Covasna, este 

desemnat ca reprezentant al acţionarului oraş Covasna, în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la S.C. Gospodărie Comunală S.A. pe durata mandatului actualului 

Consiliu Local.  



 

Art. 2 - Se aprobă contractul de mandat care va fi încheiat cu reprezentantul 

Oraşului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. GOSPODĂRIE 

COMUNALĂ S.A. Sfântu – Gheorghe, conform anexei la prezenta.  

 

Art. 3 - Primarul oraşului va urmări modul în care mandatarul Para Sándor îşi 

exercită atribuţiile stabilite în art. 9 şi 10 din contractul de mandat încheiat.  

 

Art. 4 - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se vor 

ocupa primarul oraşului şi dl Para Sándor. 
 

 

 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     Contrasemnează, 

                   LUNGU LILIANA                                           SECRETAR GENERAL 

                                                                                                  AL ORAȘULUI COVASNA           

                    VASILICA ENEA 


