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Proiect de hotărâre nr. 4/2023 

privind mandatarea reprezentantului Orașului Hațeg, desemnat în condițiile legii, să 
exercite atribuţiile adunării generale a asociaţilor la S.C. Bucura Prest S.R.L. Haţeg, 

pentru a desemna membrii consiliului de admninistrație al SC Bucura Prest SRL Hațeg 
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;    

Examinând  referatul de aprobare nr. 93/4 din 03.01.2023, prin care se propune 
mandatarea reprezentantului Orașului Hațeg, desemnat în condițiile legii, să exercite atribuţiile 
adunării generale a asociaţilor la S.C. Bucura Prest S.R.L. Haţeg, pentru a desemna membrii 
consiliului de admninistrație al SC Bucura Prest SRL Hațeg; 

Având în vedere: 
a)hotărârea Consiliului Local Haţeg nr.153/2008 privind înfiinţarea S.C. Bucura Prest S.A; 
b)hotărârile Consiliului Local Hateg nr. 96/2009 şi nr. 118/2018 privind modificarea 
acţionariatului la S.C. Bucura Prest Haţeg; 
c)hotărârea nr.  146/2022  privind  propune aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a 
selecției pentru întocmirea listei scurte de maxim 5 candidați pentru fiecare post de membru al 
Consiliului de administrație al întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Orasul Hateg, 
a contractului cadru de mandat și a înființării comisiei de evaluare; 
d) hotărârea nr. 147/2022 privind aprobarea numirii reprezentatului asociatului unic, care va 
exercita atribuţiile adunării generale a asociaţilor la SC Bucura Prest S.R.L.; 
e)raportul privind numirile finale a membrilor Consiliului de administrație al SC Bucura Prest 
SRL întocmit de comisia de evaluare și selecție, înregistrat sub nr. 31714 din 27.12.2022; 
            În temeiul prevederilor art. 29 alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 punctul 24, art. 12 lit. a), art. 44 alin. (7) și alin. 
(9) din normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte 
de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind 
numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 
aprobate prin anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016, ale Legii societăţilor nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), 
art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se mandatează reprezentantului Orașului Hațeg, desemnat în condițiile legii, să exercite 
atribuţiile adunării generale a asociaţilor la S.C. Bucura Prest S.R.L. Haţeg, pentru a desemna 
membrii consiliului de admninistrație al SC Bucura Prest SRL, întreprindere publică având ca 
autoritate tutelară oraşul Haţeg, în următoarea componență: 
1. Kovaci Artur Ludovic; 
2.Vancea Nicolae; 
3. Soloi Ioan Nicolae; 
4.  Dregoesc Ionel; 
5.  Cărăbaș Adriana Tereza. 



Art. 2 Propunerea de desemnare a membrilor consiliului de admninistrație la SC Bucura Prest 
SRL, în componența prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, s-a facut din lista candidaţilor 
selectaţi conform prevederilor legale, de comisia de evaluare și selecție prealabilă a membrilor 
consiliului de administratie al întreprinderii publice având ca autoritate tutelară oraşul Haţeg, 
înființată în condițiile legii, potrivit raportului privind numirile finale nr. 31714 din 27.12.2022. 
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de reprezentantul Orașului Hațeg, desemnat 
în condițiile legii, să exercite atribuţiile adunării generale a asociaţilor la S.C. Bucura Prest 
S.R.L. Haţeg şi structurile cu atribuţii din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Haţeg. 
Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare.    
Art. 5 Prezenta hotărăre se publică în Monitorul Oficial Local, pe site-ul 
www.primariehateg.ro, se afișează la panoul de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: 
Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara, Primarului orasului Hateg, Compartimentului 
administratie publica locală, Direcţiei economice, Serviciului juridic, SC Bucura Prest SRL, 
Compartimentului resurse umane şi prin grija acestuia tuturor structurilor, instituţiilor, 
serviciilor publice si persoanelor interesate. 
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