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Proiect de hotărâre nr. 194/2022 

privind aprobarea numirii reprezentatului orașului Hațeg în adunarea generală a acționarilor 
la S.C. Apa Prod SA Deva 

 
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;    

Examinând referatul de aprobare nr. 28485/194 din 16.11.2022, prin care se propune 
aprobarea numirii reprezentatului orașului Hațeg în adunarea generală a acționarilor la S.C. Apa 
Prod SA Deva. 

Având in vedere: 
a)hotărârea Consiliului Local Haţeg nr. 55/2000 privind asocierea Consiliului local Hațeg cu 
Consiliul Județean Hunedoara și alte consilii locale din județ pentru înfiinţarea S.C. Apa Prod S.A; 
b)actul constitutiv al SC Apa Prod SA Deva; 

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4), art. 120, art. 125 alin. (1) din Legea nr. 
31/1990, republicata, privind societatile comerciale, cu modificările si completarile ulterioare, ale 
art. 2 alin.(2) lit. b), alin. (3) lit. b), art. 3 alin. (2) lit. a), art. 25, art. 27 alin. (1) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. 
(1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1), 
art. 438 alin. (2) si (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE : 

 
Art. 1 Se aprobă desemnarea domnului DRĂGHICI DORU, inspector de specialitate în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului orașului Hațeg, ca reprezentant al orașului Hațeg în Adunarea 
generală a Asociaţilor la S.C. Apa Prod S.A. Deva. 
Art. 2 Mandatul reprezentantului Orașului Hațeg în Adunarea Generală a Asociaţilor la S.C. Apa 
Prod S.A. Deva va fi aprobat de Consiliului Local, pentru fiecare adunare generală, ordinară sau 
extraordinară, în parte, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare.    
Art. 4 Prezenta hotărăre se publică în Monitorul Oficial Local, pe site-ul www.primariehateg.ro, se 
afișează la panoul de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţul 
Hunedoara, Primarului orasului Hateg, compartimentului administratie publica locală, Direcţiei 
executive economice, Serviciului juridic, S.C. Bucura Prest S.R.L., persoanei interesate. 
 
Hateg, la  16 noiembrie  2022 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

ADRIAN EMILIAN PUȘCAȘ 


