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         ROMÂNIA 

    JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

         PRIMAR 

Nr. 174 din 17.08.2022  

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE    

privind desemnarea domnului Ioan-Mircea Leahu în calitate de reprezentant al UAT Orașul Ocna 

Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor a societății  BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT 

BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A și aprobarea mandatului acestuia 

 

       CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă __________ 

publică la data de __________.2022, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr._________          

/___________.2022, de către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 

      Având în vedere: 
- Referatul de aprobare comun nr. 12615/12.08.2022 al Direcției juridice și Direcției 

economice;  

- Raportul de specialiate___________ nr.                /     .08.2022 al Direcției juridice; 

- Avizele __________ ale  comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului 

Ocna Mureş;  

                    - Actul constitutiv nr.11978 din 01.08.2022 al societății de interes județean BAZA DE 

TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ SA; 

          - Rezoluția nr. 6661/03.08.2022 dată în dos. nr. 35740/14.07.2022 de către ONRC- 

Oficiul Registrului Comerțului de pe langă Tribunalul Alba, prin care a fost admisă cererea de 

înregistrare formulată de către administrator Oltean- Dan Cornelia fiind autorizată constituirea și 

dispusă înmatricularea în registrul comerțului a societății BAZA DE TRATAMENT ȘI 

AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A.,  

              -  Certificatul de Înregistrare Seria B, nr. 4533135 din data de 04.08.2022. 

               - Declarația d-nului Ioan-Mircea Leahu înregistrată la Primăria orașului Ocna Mureș cu 

nr.10257/27.06.2022;  

   - Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

   - Art. 2013-2038 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), privind mandatul cu 

reprezentare, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

-     art. 92, alin. (1), alin. (2) lit. b), art. 129,  alin. (3), lit. d),  alin. 4, lit. a) și e) și 139, 

alin.(3) lit.a) și d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

       În temeiul art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  

 cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

         Art. 1. Se aprobă desemnarea domnului Ioan-Mircea Leahu în calitate de reprezentant al 

acționarului UAT Orașul Ocna Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea 

BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A, cu sediul 

social în orașul Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga, nr.27, jud. Alba, având CUI 46589673, nr.de 

ordine în Registrul Comerțului J1/1054/03.08.2022. 
      

          Art. 2. Se aprobă contractul de mandat care va fi încheiat cu reprezentantul orașului Ocna 

Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Baza de tratament și agrement Băile 

Sărate Ocna Mureș SA.  
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        Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată. 

 

     Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri inclusiv cu semnarea 

contarctului de mandat,  se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, domnul Silviu Vinţeler și 

domnul Ioan-Mircea Leahu. 

 

 

                Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

      - Direcția juridică; 

      - Consiliul județean Alba; 

   - Societatea BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ 

S.A.   

      - Direcția Economică; 

      - Domnul Ioan-Mircea Leahu. 

 

Ocna Mureş,  17.08.2022 

                          

 

                       INIŢIATOR,             AVIZAT, 

PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,                    SECRETAR GENERAL, 

                               SILVIU VINŢELER                                            SIMION NICUŞOR PANDOR 
 

 
 
 
 

 
 
 

Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost iniţiat 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 şi 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: G.M.A; .ex: 3. anexe: 0;    Consilieri in functie: 17; prezenti:  ; voturi ,,pentru”(%):   ;   voturi ,,contra”:  ;  abţineri:  
 


	Având în vedere:
	- Avizele __________ ale  comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş;

