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HOTĂRÂRE 

privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna 

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

S.A. din 16.05.2022 

 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TAMAȘI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa ordinară  

în data de 27.04.2022: 

Având în vedere:  
- Adresa Companiei Regionale de Apă Bacău S.A. nr. 4780 din 11.04.2022, înregistrată la 

Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Tamași cu nr. 3387 din 19.04.2022 - privind 

convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CRAB S.A. în data de 16.05.2022 

și comunicarea ordinii  de zi a ședinței 
- Raport de specialitate nr. 3388 din 19.04.2022 întocmit de către d-nul.  Rotariu Florin – 

Consilier Asistent, 

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

oportunitatea proiectului nr. 3390 din 19.04.2022; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tamași. 

În conformitate cu prevederile: 
- art. 2009 și următoarele din Codul civil,  

- art. 8, alin. (1) 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,  

- ale Hotărârii Consiliul Local al Comunei Tamași  privind aprobarea Studiului de 

oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al Comunei 

Tamași și a contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare,  

 - În baza prevederilor art. 8 alin. (3), art. 10 alin. (2) si art.11 alin. 2 lit. j din Actul constitutiv 

al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. , coroborate cu prevederile art. I alin. 3 din OUG nr. 

26/06.06.2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei 

financiare si de modificare si completare a unor acte normative, 

 

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, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

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

deliberativă a acționarului în S.C. CRAB S.A., acordă mandat special reprezentantului său legal dl. 

primar Maties Andrei Daniel, 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 16.05.2022 la 

hotărârile prevăzute la punctele 1 si 2 ale ordinii de zi comunicate prin adresa S.C. CRAB S.A. nr. 

4780/11.04.2022 

 

 

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

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

Acționarilor S.C. CRAB S.A.,  Compartimentului cadastru si agricultura din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Tamași, Companiei Regionale de Apă Bacău S.A., Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Bacău, Prefectului Județului Bacău și va fi făcută publică, în condițiile 

legii. 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

         Președinte ședință                                              Contrasemnează, 

     Consilier local                                                        Secretar general  

           Bucur Gheorghe                                           Ciocârlan Andreea                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr. 26  din 27.04.2022 
Total consilieri în funcție: 12  Hotărâre adoptată cu 12  voturi pentru,  0  voturi împotrivă  și 0  abțineri din  12 consilieri prezenți 

 

 

 

 

 

 

   

 


