ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMTINEI TARCAIJ

H O T ARARE
prin care se ia act de demisia unui consilier local
din calitatea de rcprezentant al Comunei Tarcdu in Consiliul de Administra!
al societafii comerciale,,TARCAU MULTISERV" S.R.L.
Consiliul Local al comunei Tarciuo jude{ul Neam{;
Urmare a demisiei domnului consilier Zugravu Petru din calitatea de reprezentant

local al comunei Tarcdu in cadrul consiliului de Administralie al intreprinderii publi
Comerciald ,,TARCAU MULTISERV" S.R.L., demisie depusd in plenul qedinlei ex
de 06.06.2016;

Urmare a disculiilor purtate in plenul qedinlei pe marginea demisiei prezentate;

linAnd cont de faptul ed prin Hotdr6rea nr. 5t129.09.20I4, privind modifi
asocialilor la S.C. Tarcdu Multiserv S.R.L., majorarea capitalului social al societdfii co

iale qi de

modificare a actelor constitutive, componenla consiliului de administralie al societdlii co

iale a fost

modificatd in totalitate prin desemnarea unui singur reprezentant al consiliului local care
de consilier, aceste modificdri nefiind operate in registrul comerlului
aclionarul majoritar

q;i

pe1

structurii

are calttatea

fondul nein{

ilor dintre

Tri

ul Nearnt a

cel minoritar;

Pentru crearea cadrului legal de operarea in Registrul comerlului de pe lAngd

modificdrilor efectuate

in decursul timpului cu privire la reprezentanlfi

consiliului

I

in

cadrul

consiliului de administralie de la S.C. Tarcdu Multiserv S,R.L.;

In temeiul prevederilor wt.36 alin. (2) lit. ,,a", ,,b", ,,e",,,d", ali4. (9) qi a afi.

(1) din

Legeanr.215l200l privind administralia publicd local6, republicatd, modificatd gi compl

HOTARASTE:
Art. 1 Ia act de demisia domnului consilier Zugravu Petru din caiitatea de
asociatului minoritar Comuna Tarcdu in cadrul Consiliului de Atlmini
Tarcdru

at
afie al

al

S.C.

Multiserv S.R.L.

Lrt.2 Prin grija secretarului comunei Tarcdu prezenta hotdrdre se comuni
comunei, institufiei Prefectului Judelul Neam!, precum si persoanelor
a fi adusd la cunoqtinld publicd prin afigaj.

in1

primarului
te, urmAnd

inte de qedin{6,

TRrCA VOATDE$
Controsemneozd pentru
secretor comund
Nr. 32 din 6 iunie 2016
Numdr consilieri localiin functie 73
Hotd16rea a fost adoptatd in sedinta ordinord a Consiliului local al comunei Tarcbu
cu un numdr de 8 voturi pentru, I ablineri gi 0 voturi impotrivd din totalul de 9 consilieri prezen{i

fo

JUnCU

