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 H O T Ă R Â R E  A    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.112/2019, Adresa  Casei 

Județene de Pensii Harghita nr. 200943/2019, înregistrată sub nr. 111/2019 prin 

care se comunică ieșirea la pensie anticipată a  d-nei Lăbonț Rodica, administrator 
S.C. Dezvoltare Urbană SRL, ,Raportul administrativ, juridic  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului înregistrată sub nr. 98/2019 
  Luând în considerare prevederile Cap.VI, art.194,  lit.a) din Legea nr. 

31/1990, republicată, modificată și completată cu privire la societățile comerciale , 

coroborat cu prevederile Ordonanței  de urgență nr.109/2011, cu modificările și 
completările ulterioare , privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice , 
punctul 5.4 aliniat , cauzele de schimbare a administratorului din Actul Constitutiv  

Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec nr.72/2008 privind înființarea societății, 
asociat unic fiind orașul Borsec, reprezentat prin  Consiliul local, 

  Văzând avizul de aprobare al comisiei pentru administrație publică locală, 

juridică și socială din cadrul Consiliului local orășenesc Borsec. 

  În temeiul dispozițiunilor art.133(1), art.129(2), lit.a) 129(3), lit.c), 

art.139(6),  Cap.VIII, art.196, lit.a) 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. Ia act de ieșirea în pensie anticipată  a d-nei Lăbonț Rodica, 

administrator al S.C. Dezvoltare Urbană SRL, cu sediul în orașul Borsec, str. Carpați 
nr.6/A, parter, județul Harghita. 

   Art.2.(1) Constată vacanta funcției de administrator al S.C. 
Dezvoltare urbană SRL . 

                                   (2)  Numește în funcția de director pe perioadă determinată, 

până la selecția și recrutarea unui director pentru societate în conformitate cu  

prevederile art.35 alin.(4)-(7) din Ordonanța  de Urgență nr.109/2011, cu 



modificările și completările ulterioare , D-ul  ALBUI ISTVAN , care va prelua  

patrimoniul societății de la D-na Lăbonț Rodica pe bază de proces verbal de predare 
primire cu participarea reprezentantului asociatului unic, care va contrasemna toate 

actele întocmite cu această ocazie.  

                                   (3) În urma selecției  și recrutării noului director  în 

conformitate cu  prevederile art.35 alin. (4)-(7) din Ordonanța  de Urgență 

nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare acesta va avea calitatea de 
administrator executiv 
 
           (4) Contractul de mandat se va încheia pe o perioadă de 4(patru 

ani) cu o perioadă de probă de 6(șase) luni în conformitate cu  prevederile art.35 alin. 

(2) din  Ordonanța  de Urgență nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare , 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.   
     

    (5)  După încheierea contractului de mandat al noului 
administrator executiv  va începe  procedura de predare  primire a patrimoniului 

societății, a actelor curente a arhivei (dosare create) și a tuturor bunurilor  mobile și 
imobile ce se regăsesc în inventar ( scriptic și faptic), pe bază de proces verbal de 

predare – primire, semnată de părțile implicate și contrasemnat de reprezentatul 

asociatului unic,  după care d-na Lăbonț Rodica va fi descărcată de gestiune. 

 
   Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri 

se încredințează d-na Klemenz Emese, consilier din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului în calitate de reprezentant  al asociatului unic. 
 
                            Art.4 Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale Borsec, 

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

                           Art.5. Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale Borsec, 

prezenta hotărâre se înaintează: 

                                    Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea 

legalității actului administrativ. 
                                   S.C. Dezvoltare Urbană SRL 
 

  Borsec, la  20 august   2019         
                                PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

                     Ing. Kovacs Geza    

 CONTRASEMNAT,                              ss. Indescifrabil 

              SECRETAR, 
            ss. Indescifrabil 

 

  

     SE CERTIFICĂ, FIIND CONFORMĂ CU ORGINALUL 

        SECRETAR, 
            Moldovan Kemenes Ildiko Anna 
 


