ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE
HOTARAREA NR. 59
Privind modificarea H.C.L. nr. 50/2017 privind exercitarea calitatii de autoritate
tutelara si desemnarea comisiei de selectie
pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Dealul
Sibiului
Consiliul Local al comunei Sura Mare, intrunit in sedinta ordinara in data de 29
iunie 2017,
Avand in vedere raportul nr 4463 7201 7 Tntocmit de primarul comunei Sura Mare
privind necesitatea modificarii numarului membrilor Consiliului de administrate,
Vazand Hotararile Consiliilor Locale Vurpar, Altina, Slimnic, Bruiu, Nocrich,
privind desemnarea Consiliului Local Sura Mare in calitate de autoritate tutelara pentru
numirea membrilor Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Dealul Sibiului, cu
sediul in Sura Mare strada Vaii nr. 158,
In conformitate cu prevederile art.5 si urm. din OUG nr. 109/2011 privind
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile
ulterioare,
Vazand avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sura Mare,
in conformitate cu prevederile art. 36 alin.l , alin.2 lit.a, alin.3 lite, art.45 alin.l,
art.115 alin.l lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. unic- Art.3 din Hotararea Consiliului Local Sura Mare nr. 50/2017 se
modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art.3- Consiliul de Administratie va fi format din 7 persoane (din care cinci
persoane vorfi selectate de comisia desemnata), dupa cum urmeaza:
a) un reprezentant din cadrul Ministerului Finanfelor Publice, licen(iat in stiin(e economice sau
juridice $i cu experienfa in domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar saujuridic
de eel pufin 5 ani de la data obfinerii diplomei de studii superioare;
b) un reprezentant al autoritafii publice tutelare, cu experienfa de eel pufin 5 ani in domeniul de
activitate al regiei autonome si/sau in activitatea de administrare de societafi ori regii
autonome;
c) cinci persoane cu experienfa in administrarea sau managementul unor regii autonome sau
societafi, inclusiv societafi din sectorul privat.

Adoptata in Sura Mare la 29 iunie 2017
Cu 12 voturi pentru din numarul de 13 consilieri in functie
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Anexa la HCLnr. 60/2017
LISTA
Bunurilor din domeniul public al comunei Sura Mare
concesionate prin Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa
si canalizare nr. 9/2009 catre SC Apa Canal SA
Sistem de alimentare cu apa potabila in comuna Sura Mare

1. Static de repompare echipata cu un ansamblu de 2 pompe;
2. Gospodaria de apa compusa din:
-rezervor de inmagazinare a apei;
-static de pompare;
-static de clorinare;
-retele de incinta;
3. Retea de distribute a apei potabile
Valoarea reevaluata: 6.621.450 lei
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