ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SANTĂU
HOTĂRÂREA Nr. 4/2014
privind modificarea Hotărârii nr. 26/2013 cu privire la desemnarea reprezentantului comunei Santău
în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APASERV SATU MARE S.A.
Consiliul Local Santău,
Având în vedere:
- Expunerea de motive anexată la prezentul proiect de hotărâre,
- Hotărârea Consiliului Local nr. 4/31.01.2012 privind aprobarea participării comunei Santău în
calitate de acționar la constituirea capitalului social al S.C. APASERV SATU MARE S.A,
- Hotărârea Consiliului Local nr. 4/ 2012 privind desemnarea reprezentantului comunei în
Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APASERV SATU MARE S.A,
în conformitate cu prevederile:
- art.36 alin.(2) lit. a) și alin. 3 lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată cu modificările și completările ulterioare,
- art. 101 alin.(1) și art. 120 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, ale Legii serviciilor de
utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 cu modificările și completările ei
ulterioare,
- Actul constitutiv al S.C APASERV SATU MARE S.A,
Ţinând cont de prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ei ulterioare,
În temeiul prevederilor art.37 și cele ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se desemnează doamna Neamţiu Elena, în calitate de reprezentant al Comunei
Santău, în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APASERV SATU MARE S.A.
Art.2 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea nr. 26/2013 își încetează
valabilitatea.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică doamnei Neamţiu Elena, S.C. APASERV SATU
MARE S.A. și Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare.
Santău, 03.02.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Hodorog Gheorghe-Coriolan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Raţ Lorena-Anca

PRIMĂRIA COMUNEI SANTĂU
CABINET PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
privind desemnarea reprezentantului comunei Santău
în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APASERV SATU MARE S.A.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 4/31.01.2013 privind aprobarea participării Comunei
Santău în calitate de acționar la constituirea capitalului social al S.C. APASERV Satu Mare S.A, , sa aprobat participarea Comunei Santău la constituirea capitalului social al S.C.APASERV SATU
MARE S.A cu un aport de 1000 lei.
În schimbul acestui aport i s-au acordat Comunei Santău un număr de 100 acţiuni
nominative, reprezentând 0,014473 % din capitalul social subscris al societății, conform Actului
Constitutiv al societății actualizat la 21 decembrie 2012.
Acţiunile subscrise şi vărsate de acţionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la vot în
Adunarea Generală a Acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere,
dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor
legale şi orice altor drepturi prevăzute în statut.
Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit. a) și alin. 3 lit. c) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art. 101 alin.
(1) și art. 120 din Legea societăţilor nr. 31/ 1990, republicată, precum și prevederile din Actul
constitutiv al S.C APASERV SATU MARE S.A,
În conformitate cu prevederile art.37 și art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele
împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale sunt
desemnate prin hotărâre a consiliului judeţean.
Faţă de cele de mai sus,
în temeiul prevederilor art. 44 alin.(2) din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, coroborate cu cele ale art. 45
alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

INIŢIEZ:
proiectul privind desemnarea reprezentantului comunei Santău
în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APASERV SATU MARE S.A.
Santău, 29.01.2014
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Rotar Marinel

JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI SANTĂU

RAPORT DE SPECIALITATE
privind desemnarea reprezentantului comunei Santău
în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APASERV SATU MARE S.A.
Societatea pe acţiuni “APASERV SATU MARE” S.A. s-a înființat în anul 2004 din
inițiativa a șase autorități publice locale, printre care și Județul Satu Mare, având ca scop
furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în sistem zonal.
Actul constitutiv, statutul societății precum și participarea Comunei Santău la constituirea
capitalului social al S.C.APASERV SATU MARE S.A cu un aport de 1000 lei au fost aprobate prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2012 privind aprobarea participării Comunei Santău în calitate de
acționar la constituirea capitalului social al S.C.APASERV SATU MARE S.A.
După aderarea României la Uniunea Europeană, pentru accesarea fondurilor europene prin
POS Mediu, procesul de regionalizare a reprezentat un element esenţial pentru îndeplinirea
cerinţelor din aquis-ul privind protecţia mediului în sectorul apă şi apă uzată, întrucât era nevoie de
companii de apă licenţiate, experimentate care să poată demonstra capacitatea de implementare şi
de operare eficientă a programelor de investiții.
Din punct de vedere instituţional, regionalizarea s-a realizat prin reorganizarea serviciilor
publice existente deţinute de municipalităţi.
Astfel, în anul 2009, S.C.APASERV SATU MARE S.A devine o societate comercială
deţinută de către unitățile administrativ teritoriale asociate în A.D.I. și își desfăşoară activitatea
exclusiv pentru Autorităţile Locale care i-au delegat, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Satu Mare, gestiunea serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare.
Conform Actului Constitutiv al societății actualizat la 21 decembrie 2012, Comuna Santău
deține un număr de 100 acţiuni nominative, reprezentând 0,014473 % din capitalul social subscris al
societății.
Acţiunile subscrise şi vărsate de acţionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la vot în
Adunarea Generală a Acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere,
dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor
legale şi orice alte drepturi prevăzute în statut.
În conformitate cu prevederile art.37 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele împuternicite să reprezinte
interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale sunt desemnate prin hotărâre a
consiliului local.
Având în vedere cele menționate mai sus,
În temeiul art.44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
PROPUNEM:
privind desemnarea reprezentantului comunei Santău
în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APASERV SATU MARE S.A.

