
   
        ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HARGHITA 
  ORAŞUL  BORSEC 

  CONSILIUL LOCAL 
 
 

 H O T Ă R Â R E A   Nr.5/2020 

               privind  modificarea temeiului legal invocat în preambulu Hotărârii 

Consiliului local orășenesc Borsec nr. 61/2019 prin care se ia  act  de pensionarea  d-

nei Lăbonț Rodica, administrator S.C. Dezvoltare Urbană SRL Borsec și constatarea 

vacanței  funcției de administrator  
 
 
 

   Consiliul local orășenesc  Borsec.    
  Având în vedere Referatul de aprobare nr.1/2020,  Adresa Instituției 

Prefectului Județului Harghita nr.19645/2019, înregistrată sub nr.1683/2019, 

prevederile Legii  nr.24/2000, republicată privind Normele de tehnică legislativă cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 
  Văzând avizul de aprobare al comisiei pentru administrație publică locală, 

juridică și socială din cadrul Consiliului local orășenesc Borsec. 
 

  În temeiul dispozițiunilor art.133(4), art.129(2), lit.a) 129(3), lit.c), 

art.139(6),  Cap.VIII, art.196, lit.a), art.197  din Ordonanța de urgență nr.57/2019, 

privind Codul Administrativ și cu respectarea Legii nr.52/2003 privind transparenta 

decizională  în administrație publică, republicată 2013 cu modificări și completări.  
 
 

                     H O T Ă R E Ş T E : 
 
 
   Art.1.  Indicarea în preambulu Hotărârii Consiliului local orășenesc 

Borsec nr. 61/2019 prin care se ia  act  de pensionarea  d-nei Lăbonț Rodica, 

administrator S.C. Dezvoltare Urbană SRL Borsec și constatarea vacanței  funcției de 

administrator, adoptată în ședința Ordinară din data de 20.08.2019  în loc de  

prevederile Cap.VI, art.194,  lit.a) din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și 
completată cu privire la societățile comerciale ,  prevederile Cap.VI, art.194,  lit.b) din 
Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată cu privire la societățile 
comerciale , în loc de art.35(2), prevederile art.28 și 29 din Ordonanța  de Urgență  



 
nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare  , privind guvernanta corporativă 
a întreprinderilor publice  
 
                            Art.2 Prin grija secretarului general al unității administrativ 

teritoriale Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul 
primăriei. 
 

                           Art.3. Prin grija secretarului general al unității administrativ 

teritoriale Borsec, prezenta hotărâre se înaintează: 

                                    Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea 

legalității actului administrativ. 
                                   S.C. Dezvoltare Urbană SRL 
 
 
 

  Borsec, la  07 ianuarie 2020 
 

        
                                 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 


