
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 
 

Comuna Gioseni, Județul Bacău, Tel/Fax: 0234-225.233, contact@comunagioseni.ro 
  

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 8 

privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna 

Gioseni   pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă 

Bacău S.A. din 25.02.2022 

 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GIOSENI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa 

ordinară  în data de 18.02.2022: 

Având în vedere:  
- Raport de specialitate nr. 402 din 11.02.2022 întocmit de către dna.  Pătrașc Genoveva – 

inspector superior, 

- Adresa nr. 930 din 20.01.2022 înaintată de către CRAB Bacău  înregistrată sub nr. 211 din 

21.01.2022 la Primăria Comunei Gioseni; 

- Referatul de aprobarea al Primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău privind necesitatea și 

oportunitatea proiectului nr. 36 din 11.02.2022; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gioseni. 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 120, alin. 1, art. 121, alin. 1 și alin. 2 din Constituție; 

- Art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale aprobată la Strasbourg la 15 

octombrie 1958 ractificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Art. 7, alin. 2 din Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administația 

publică, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 2009 și următoarele din Codul civil,  
- art. 2 lit. e) și h), art. 3 alin. (1), (2) și (3), art. 6 lit. a), c), e) și j), art. 7 alin. (1), lit. b) și e) 

si alin. (2) lit. h), art. 8, alin. (1) și alin. (3) lit. a), b) și e), art. 9 alin. (1), lit. a), e), f) și h) și 

alin. (2), lit. b) și e), art. 10 alin. (4), alin. (5) și (51), precum și  art. 27 din Legea serviciilor 

comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,  
- Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,  

- art. 8 alin. (3), art. 9^1 lit. d), art. 10 alin. (2) și art. 11 alin. (2) lit. k)  din Actul constitutiv al 

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. precum și ale art.17 alin. (2) lit. a) pct. 4 lit. e) 

din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, 
- În   temeiul  art.  129   alin.  (2)  lit.  a)  și   d),  alin.  (3) lit. d)  și  alin. (7)  lit.  n),  art. 139, 

alin(3)lit.d),f) si g), art. 132, art.154 alin.(1)teza I, precum si al art.196 ali.(1) lit. a) din Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

PROPUNE: 

 

Art. 1. Consiliul Local al Comunei Gioseni, în calitate de autoritate administrativă autonomă 

deliberativă a acționarului în S.C. CRAB S.A., acordă mandat special domnului Tamaș Bernadin 

reprezentantul legal în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. CRAB S.A., să voteze „PENTRU” în 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. CRAB S.A. din data de 25.02.2021 la hotărârile 

prevăzute la punctele 1,2 și 3 ale ordinii de zi comunicate prin adresa S.C. CRAB S.A. nr. 

930/20.01.2022. 
 



Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată reprezentantului legal al Consiliul Local al 

comunei Gioseni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și în 

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. CRAB S.A., Companiei Regionale de Apă Bacău S.A., 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, Prefectului Județului Bacău și va fi făcută publică, 

în condițiile legii.  

 

    

                 Initiator,        Avizat pentru legalitate 
                  Primar,                        Secretar general  
       Bernadin TAMAȘ       Dumitrica Mădălina MIRON 
 


