ROMÂNIA
JUDEłUL COVASNA
COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 22/ 2015
Cu privire la cesiunea părŃilor sociale, modificarea actului constitutiv al
societăŃii Salubriserv S.R.L. şi mandatarea reprezentantului Consiliului Local
pentru reprezentarea Consiliului Local în această procedură

Consiliul local al comunei Zăbala, judeŃul Covasna, întrunit în şedinŃa de ordinară din
data de 28 aprilie 2015

Analizând Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive cu privire la cesiunea părŃilor
sociale, modificarea actului constitutiv al societăŃii Salubriserv S.R.L. şi mandatarea
reprezentantului Consiliului Local pentru reprezentarea Consiliului Local în această procedură,
întocmit şi iniŃiat de D- nul viceprimar,
Având în vedere prevederile art. 192 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăŃile
comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu art. 36 alin. (3) lit. „c” şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind
administraŃia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 privind
administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Cesionarea celor 20 de părŃi sociale pe care Consiliul Local al Comunei Zăbala le
deŃine în cadrul societăŃii SALUBRISERV S.R.L., cu sediul în comuna Bixad, sat Bixad,
Complex Comercial Bixad, judeŃul Covasna, înregistrată în Registrul ComerŃului sub nr.
J14/40/2000, având CUI 13022540, către dl. Puspok Rudolf, cetăŃean maghiar, născut la data de
01.03.1956 în or. Kaposvar, Ungaria, domiciliat în Ungaria, 7400 Kaposvar, str. Horgasz nr. 19,
posesor al actului de identitate 397202HA, emis de autorităŃile din Ungaria, reprezentând 3,125%
din capitalul social al societăŃii SALUBRISERV S.R.L.
Art. 2. Se mandatează Dl. Demes Botond în calitate de reprezentant al Consiliului Local
al Comunei Zăbala, să reprezinte consiliul local în procedura de cesionare a părŃilor sociale, de
modificare în acest sens, respectiv conform celor cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, a
actului constitutiv al societăŃii SALUBRISERV S.R.L. şi să semneze toate actele necesare în
acest sens.
Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează reprezentantul
consiliului Local al comunei Zăbala în adunarea generală a asociaŃilor societăŃii Salubriserv
S.R.L., respectiv dl. Demes Botond.

Zăbala, la 28 aprilie 2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
DEMES BOTOND
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
COSNEAN ILEANA

