
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

ORAȘUL OCNA MUREȘ 

PRIMAR 

Nr. 154 din 21.07.2022 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea actului constitutiv al societății de interes județean BAZA DE 

TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. aprobat prin 

Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș  nr.140/30.06.2022 

 

         CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară  

publică la data de ___________, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 

___________, de către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vințeler; 

          Având în vedere:  

          - referatul de aprobare comun nr. 11474/21.07.2022 al Direcției economice și al Direcției 

juridice pentru promovarea proiectului de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al 

societății de interes județean BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE 

OCNA MUREȘ S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș  

nr.140/30.06.2022; 

    -      Cererea de renunțare nr.15204/15 iulie 2022 a d-nului Dan Mihai Popescu privind 

calitatea de membru în consiliul de administrație la societatea ,,Baza de tratament și agrement 

Băile Sărate Ocna Mureș SA, adresată Consiliului Județean Alba; 

- Raportul de specialitate ___________nr. __________________ al Direcției economice ;   

- Avizele _____________ ale comisiilor de specialitate nr. 1 și nr.2 din Consiliul local 

Ocna Mureş;  

Având în vedere prevederile: 

- art. 89, alin. (8), art. 92, art.129, alin.(2) lit.a) și lit.b) și alin.(3) lit.c)  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.139, alin.(3) lit.a) și d) coroborate cu art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 

următoarea 

HOTĂRÂRE 

 

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea Actutlui constitutiv al societăţii de interes 

județean BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. 

astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș 

nr.140/30.06.2022, după cum urmează: 

1. Art. 4 al Actului constitutiv se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Art.4.Durata societății 

Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nedeterminată începând cu data 

înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerţului.” 
 

2. Art. 16.5 al Actului constitutiv se modifică şi va avea următorul conţinut: 

 „Art. 16.5 Primii administratori ai societății sunt: 

Doamna OLTEAN-DAN CORNELIA, cetăţean român, născută la data de 25.12.1963,  în 

comuna Tritenii de Jos, județul Cluj, cu domiciliul în orașul Ocna Mureș, str. Digului, bl.69, 

sc.A, ap.4, județul Alba, identificată prin CI seria AX nr. 624078,eliberată de către SPCLEP 

Ocna Mureș la data de 24.12.2015, CNP 2631225120017; 

Domnul BERGHIAN CORNELIU-TEOFIL, cetăţean român, născut la data de 

15.01.1983, în municipiul Tîrgu Mureș, județul Mureș, cu domiciliul în orașul Ocna Mureș, str. 

Drăgălina, nr.2, judeţul Alba, identificat prin CI seria AX nr. 546793,eliberată de către SPCLEP 

Ocna Mureș la data de 14.01.2014, CNP 1830115260054; 
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Doamna DRĂGHICIU MIHAELA ANCA, cetăţean român, născut la data de 16.12.1964, 

în municipiul Alba Iulia, județul Alba, cu domiciliul în municipiul Alba Iulia, str.Ion Arion, 

nr.25, bl.12, judeţul Alba, identificat prin CI seria AX nr. 539532,eliberată de către SPCJEP 

Alba la data de 28.10.2013, CNP 2641216011098” 
 

Art. II. Actul constitutiv al societății de interes județean SOCIETATEA BAZA DE 

TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. va avea conţinutul 

conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

            Art. III. Hotărârea poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr.554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată. 
 

Art. IV. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, domnul Silviu Vinţeler. 
 

         Hotărârea se comunică la: 

-  Instituția Prefectului judeţului Alba; 
- UAT Județul Alba; 

-  Primarul orașului Ocna Mureș; 

        - societatea BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A.,   
-  Direcția economică și Direcția juridică; 

- doamna Oltean-Dan Cornelia; 
 

Ocna Mureş,  21.07.2022 
 

                         INIŢIATOR,                                         AVIZAT, 

         PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,         SECRETAR GENERAL 
                           SILVIU VINȚELER                                      SIMION NICUȘOR PANDOR 

 

 
Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile 
art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

Compartimentului ______________________________________________________________ 

 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, 
art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către 

următoarea comisia de specialitate _____________________________________________ 

alte avize necesare __________________________________________________________ 
 

 

Tehnored:PSN;  Ex: 3. anexe: 1 ;  Consilieri in functie: 17; prezenti:  ; voturi ,,pentru”(%):   ;   voturi ,,contra”:  ;  abţineri: 
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