ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA
HOTĂRÂREA NR. 23/2022
privind numirea Comisiei pentru evaluarea anuală a activităţii
administratorilor S.C. Gos Trans Com S.R.L. cu privire la execuţia
planului de administrare şi a contractului de mandat
Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din
data de 24 februarie 2022, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în functie (17).
Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna, raportul
compartimentului de specialitate, avizul comisiilor de specialitate pentru
programe de dezvoltare economică- solcială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al oraşului, servicii publice şi comerţ, juridice şi
pentru adiministraţia publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte drepturi, precum şi
avizul de legalitate dat de secretarul general al oraşului.
În conformitate cu prevederile:
- Art. 2 pct. 2 lit. „b”, şi art.30 alin. (7) din OUG nr.109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
- HCL 152/2017 privind atribuirea directă a contractului de delegare a
serviciului public de salubrizare a localităţii către S.C. Gos-Trans-Com SRL,
având ca asociat unic oraşul Covasna.
- HCL 9/2020 cu privire la modificarea anexei 2/4/8 a HCL nr.
152/2017 cu privire la atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii
serviciului public de salubrizare a localității către SC Gos Trans Com SRL,
având ca asociat unic orașul Covasna.
- HCL 79/2021 cu privire la aprobarea Planului de administrare al
Consiliului de administrație al S.C.Gos Trans Com SRL, pentru anul 20212025;
- HCL 27/2021 cu privire la aprobarea reînnoirii mandatului actualului
Consiliu de administrație al S.C. GOS-TRANS-COM;

În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.d) , alin. (7) lit. “n” art.
139 alin. (1) coroborat cu art. 5 pct 33 lit. „ee”, art. 140 alin. (1) și art. 196 alin
(1) lit ”a” și art. 243 alin. (1) din O.U.G. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Cu votul “pentru” a 17 consilieri, “împotriva” a - consilieri,
Hotărăște:
Art. 1 – Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare anuală a
activităţii administratorilor S.C. Gos Trans Com S.R.L în următoarea
componenţă:
- Bocan Ioan - Marcel
- Neagovici Vasile – Cătălin
- Vatány Ferenc
Art. 2 - Evaluarea activității administratorilor se va face anual de către
comisia constituită la art. 1, aceasta urmând să vizeze atât execuția planului de
administrare, aprobat prin HCL nr. 79/2021 cât și a contractului de mandat
aprobat prin HCL nr. 27/2021.
Art. 3 – Raportul final al evaluării va fi prezentat Consiliului local
pentru aprobare în prima şedinţă ordinară din luna martie.
Art. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Comisia
nominalizată la art. 1 şi Consiliul de administrație al societății.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BOCAN IOAN - MARCEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
AL ORAŞULUI COVASNA,
VASILICA ENEA

