
JUDETUL BISTRITA NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMLNEI MAIERU

HOTARARE 
privind desemnarea reprezentantului comunei Maieru in Adunarea Generala a

Actionarilor SC AQUABIS SA

Consiliul local al comunei Maieru, in sedinta ordinara din data de 09.05.2018, in 
prezenta a 14 consilieri ;
Avdnd in vedere :
- Expunerea de motive a a primarului de Maieru, nr.1708 din 02.05.2018;
- Raportul Comisiei economice nr.1782 din 08.05.2018;
- Adresa nr. 1791 din 03.04.2018 a SC AQUABIS SA, inregistrata in unitatea noastra 
sub nr.1372 din 03.04.2018;
-Prevederile HCL Maieru nr.37 din 15.11.2007 privind asocierea comunei Maieru, 
prin Consiliul Local al comunei Maieru, cu oraşele şi comunele din judeţul Bistriţa - 
Năsăud, în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru servicii de 
alimentare cu apă şi canalizare  în judeţul Bistriţa – Năsăud;
-Prevederile HCL Maieru nr.65 din 17.11.2017  privind acordul Consiliul Local al 
corrunei Maieru pentru cooptarea comunei Maieru ca actionar al SC AQUABIS SA, 
cat si aportul comunei Maieru la capitalul social al S.C. AQUABIS SA Bistrila-Nasaud
- prevederile art.35 alin 2 din Legea nr.273/2006, privind finanlele publice locale, 
reactualizata ; 
- prevederile Legii nr.31/1990 a societatilor comerciale, reactualizata ;
In tenteiui prevederilor art.17, art.36 , art.44-45 si ale art.115 din Legea nr.215/2001 
reactualizata;

HOTARESTE

Art.1. Se aproba desemnarea reprezentantului corrunei Maieru in Adunarea 
Generala a Actionarilor SC AQUABIS SA in persoana dlui Bîrta Grigore, inspector in 
aparatul de specialitate al primarului de Maieru.

Art.2. Consiliul local Maieru imputerniceste persoana desemnata la art.1 sa
faca declaratii in numele comunei Maieru si sa semneze Actul constitutiv al 
societatii Aquabis S.A. Bistrita.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
incredinleaza primarul de Maieru 

Art.4. Prezenta hotarare s- adoptat cu un numar de 14 voturi „pentru”, din 
numarul de  14 consilieri prezenti.
          Art.5. Hotărârea se va comunica  de către secretarul comunei Maieru cu:
         -Primarul ;         
         -A.D.I apa-canal;    
         -SC AQUABIS SA;
         -Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa Năsăud;
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