ROMANIA
JUDETUL GORJ

COMUNA POLOVRAGI
CONSILIUL LOCAL

HoTARAREA Nr. 31 din L6.03.2o22
privind completarea Hotdr6riiConsiliului Local polovragi
nr. 12 din 27.01.2022
privind desemnarea reprezentantului societetii poLoVRAGll
SRL

in oLTEJUL SUpERtoR coopERAT|VA AGRTCOLA
Primarul comunei polivragi, jude{ul Gorj,
Av6nd in vedere:

-

Referatul de aprobare al primarului nr. 2646 din 1.1..03.2022,
ouG nr'57/201'9 privind coduladministrativ, cu modificdrile
5icompletdrile ulterioare,
Hordrdrea consiliului Local Polovragi 17 din 27,o2.20L8 privind
infiin{area unei societd}i
comerciale al cdrei asociat unic va fi Comuna Polovragi, prin
consiliul Locjl polovragi,
modificatd picompletati prin HCL polovragi nr.45 din2L.o6.2otg,
Rezolu!ia nr.3893/10.07.2020 a oficiului Registrului comerlului
de pe l6ngd Tribunalul
Gorj cu privire la inmatricularea in Registrul comerlului a oLTETUL
supERloR
COOPERATIVA AGRICOLA,

-

HotS16rea consiliului Local Polovragi

nr. 12 din

reprezentantului SocietSlii POLOVRAGII SRL

in

27.01,.2022 privind desemnarea
OLTETUL buprnton CoOpERAT;VA

AGRICOLA,

-

Raportul de specialitate nr. 27g4 din 1,6.03.2022,
Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local,

ln temeiul art. 139 arin. (1) 9i art. 196 arin. (1) rit, a) din oUG
nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificd rire gi completd rile u lterioa re,
HorARASrE

Art' l. La art. 1 al Hoti16rii Consiliului Local Polovragi nr, L2 din zl.ol.2o2zprivind
desemnarea reprezentantului societ;tii PoLovRAGil sRL
in oLTETUL supERtoR coopERATlvA
AGRICOLA se introduce un nou alineat care va avea
urmitorul cuprins:
,,(2) Se imputernicegte domnuluiTSrlea Bogdan-Constantin, cetilean
rom6n, ndscut la
data de L0'L2'1996, in orag Horezu, judelulvSlcea, cu domiciliulin
comuna polovragi, sat
Racovila, nr. 306, judelulGorj, identificat cu cl, seria GZnr.6051g4,

av6nd cNp
1961210384781in vederea semnirii actuluiconstitutiv gi al statutului
Firmei oLTETUL
suPERloR cooPERATlvA AGRICoLA la Notarul Public, oRC
Gorj, Administralia Financiard
Banc5.

9i

Art. tl. Restul prevederilor HotSrdriiConsiliului Local Polovragi nr. 12 din 27.0L.2022
privind desemnarea reprezentantului societetii PoLovRAGllsRLin oLTETUL SUPERIOR
COOPERATIVA AGRICOLA, rIm6n neschimbate.
Art. lll. Prezenta hotir6re va fi adusi la cunogtinli publicd prin grija secretarului general
...a1 comunei 5iva fi comunicatd lnstitutiei Prefectului Gorj in vederea exercitirii avizului de
legalitate.

Hotir6rea a fost adoptatd in gedinla extraordinari de indatd a Consiliului Local
Polovragi din data de 16 martie 2022 cu ll voturi pentru, 0 voturilmpotrivS, 0 abfineri din
11 consilieri prezenli din 11 consilieri in funclie

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
IORDACHE AURELIAN

eCI

Contrasemn eazd pentru legal itate,
Secretar general comun[,

Bddita

Liliana-Elena .

