
 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 243 

 

   

  din  27 iulie 2017 

 

 
privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente 

să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi 

a şedinţei extraordinare ale Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA, din 

data de 03.08.2017 

 

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

Văzând Expunerea de motive nr. 37.722/4.348 din 07.07.2017 privind mandatarea 

reprezentantului A.G.A., dl.Bakos Levente, să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe 

ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor din data de 03.08.2017, prezentată de 

Administraţia domeniului public precum şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate, 

În temeiul art. 36 alin. (1) (2), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

 

H o t ă r ă ş t e : 
 

Art. 1. (1) Se mandatează reprezentantul A.G.A. al Municipiului Tîrgu Mureş, dl. Bakos 

Levente, pentru aprobarea documentelor referitoare la punctul de pe ordinea de zi a şedinţei 

extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. din data de 

03 august 2017, înscris în conformitate cu convocatorul nr. 211.928/VIII/C/4 din 06.07.2017, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Se numește dl. Csiki Zsolt în calitatea de supleant al reprezentantului A.G.A. prevăzut la 

alin. (1). 

(3) În  situaţia în care la data sus stabilită nu vor fi îndeplinite condiţiile legale pentru ţinerea 

şedinţei, aceasta va avea loc în data de 12 septembrie 2017, de la aceeaşi oră,  mandatul urmând să 

rămână neschimbat, conform prevederilor de la alin. (1). 

Art. 2.  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotârări se însărcinează Executivul 

Municipiului Tg. Mureş, şi reprezentantul AGA al Municipiului Tîrgu-Mureş în S.C. COMPANIA 

AQUASERV S.A. 

Art. 3. În conformitate cu prevederile art.19 alin.1 lit.e din Legea nr. 340/2004, republicată, 

privind Instituţia Prefectului şi art. 3 alin.1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul 

administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea 

controlului de legalitate. 

 

 

                                Preşedinte de şedinţă 

              Contrasemnează                                                      jrs. Peti Andrei 

           Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 



 

 

                       jrs. Szövérfi  Vasile                         

 


