
 

   
 

Hot`r@re nr.31 
privind aprobarea contractului de mandat cadru 

 

          

         Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a 
ordinar` din data de 26 martie 2015, la care au participat un num`r de 12 consilieri locali 
din totalul de 13 [n func\ie, lipsă fiind dna. consilier local Nicolăescu Sanda Lucia. 
        Respect@nd prevederile art.35 din Legea administra\iei publice locale nr.215/2001, 
republicat`, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie a fost ales pre]edinte de ]edin\` 
dna consilier Dima Mureanu Maria Georgiana.  
       Luând [n dezbatere raportul de specialitate nr.3343/24.03.2015, prin care se propune 
proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor 
OUG nr.109/2011 la Societatea comercială "Olăneşti Serv" SRL; 
 Ţinând cont de avizul de legalitate dat de secretarul oraşului Băile Olăneşti, 
precum şi de avizul comisiilor de specialitate; 
         Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.18/2015 prin s-a aprobat 
reorganizarea Serviciului de Dezvoltare Intercomunitară a oraşului Băile Olăneşti în 
societate comercială cu răspundere limitată, având asociat unic Oraşul Băile Olăneşti, 
precum şi mandatul administratorului societăţii; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, art.194 alin.(1) litera "b", coroborat cu prevederile art.197 , 
potrivit cărora se  asociatul unic hotărăşte numirea administratorului şi întinderea 
mandatului acestuia; 
 Ţinând cont de dispoziţiile art.3 pct.2, litera "b" din OUG nr.109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, care stabileşte atribuţii privind 
administratorii societăţilor comerciale; 
 {ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor în funcţie, 
respectiv voturi "pentru" = 11, abţineri=1-dl.consilier local Baicu Georgel; 
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit."c", alin.5 lit.”a”, art.45 alin.1, coroborate cu 

art.115 alin.1 lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, adoptă următoarea 

H O T Ă R Â R E 
 

        Art.1 – Se stabileşte durata mandatului administratorului Tudosie Mircea la 2 (doi) 
ani, începând de la data numirii iniţiale. 

Art.2 Se aprobă contractul de mandat conform modelului cadru cuprins în anexa 
nr.1 la prezenta hotărâre . 

Art.3 – Se mandatează primarul oraşului Băile Olăneşti să semneze, în calitate de 
reprezentant al Cosiliului Local al oraşului Băile Olăneşti. 
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 Art.4 - Se aprobă remuneraţia administratorului societăţii OLĂNEŞTI SERV SRL 
formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă în sumă brută de 1500 lei. 

Art.5 - Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul oraşului Băile Olăneşti. 

 Prezenta hot`r@re se aduce la cuno]tin\` public` prin afi]are ]i va fi comunicat` 
Primarului, compartimentelor resurse umane, buget contabilitate ]i Institu\iei Prefectului 
jude\ului V@lcea. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dima Mureanu Georgiana Maria 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 

                                                                                                  Jr.Nicolae Gorgan 

 

 

Băile Olăneşti, 26  martie 2015 


