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HOTARARE
privind aprobarea Planului de Administrare al SC Serviciul Public Rupea SRL,

Consiliul Local al orasului Rupea, intrunit in sedinta publica ordinara la data de 31.05.2017
Analizând Expunerea de motive a Primarului orasului Rupea prin care se propune aprobarea
Planului de Administrare al SC Serviciul Public Rupea SRL,
În baza :
-dispoziţiilor Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
- art.30 alin.1 si 2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

-Hotararii Consiliului Local Rupea nr. 4 din 28.02.2011 privind aprobarea reorganizarii
Serviciului Public de Specialitate si infiintarea unei societati comerciale in acest sens,
- Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În baza dispoziţiilor art.36, alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit.”c” alin.(9) art. 45 şi ale art.115 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 – Se aproba Planul de administrare al Consiliului de Administratie al SC Serviciul Public
Rupea SRL,societate unde actionar unic este orașul Rupea, județul Brașov conform anexei care face
parte din prezenta hotarare.
Art.2 – Cu punerea in aplicare a prezentei hotarari se insarcinraza Primarul orasului Rupea.
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DIFUZARE:
1 ex. Institutiei Prefectului
1 ex. Dosar sedinta
1 ex. Mapa primar
1 ex. Afisare.
1 ex. SC Serv. Public Rupea SRL
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In conformitate cu prevederile art. 30 din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si
completarile ulterioare, in termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de
administraţie sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului
de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari.
Planul de administrare se supune analizei şi aprobării consiliului de administraţie
În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija preşedintelui consiliului de
administraţie , se convoacă adunarea generală a acţionarilor, în vederea negocierii şi aprobării
indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din planul de administrare.
Negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari fundamentaţi pe baza planului de
administrare şi scrisoarea de aşteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora
autorităţii publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se
poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părţile implicate.
In baza:
-dispoziţiilor Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
- art.30 alin.1 si 2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

-Hotararii Consiliului Local Rupea nr. 4 din 28.02.2011 privind aprobarea reorganizarii
Serviciului Public de Specialitate si infiintarea unei societati comerciale in acest sens,
- Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
In temeiul dispoziţiilor art.36, alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit.”c” alin.(9) art. 45 şi ale art.115 din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, propun aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administratie al SC Serviciul
Public Rupea SRL,societate unde actionar unic este orașul Rupea, județul Brașov conform anexei
care face parte din prezenta

PRIMAR,
Ec. Bardas Nicolae Liviu.

