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Cod uscat RO 10863076
Capital social 8.073.720 lei
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CĂTRE:

UAT. MUNICIPIUL

BOTOŞANI

ÎN ATENŢIA:
DIRECŢIA ECONOMICĂ

Având În vedere adresa nr.14671/20.06.2017 emisă de către Direcţia Economică a
Municipiului Botoşani, Înregistrată la URBAN SERV SA cu nr.7891/22.06.2017 anexăm
prezentei Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.65/28.06.2017 .
Faţă de cele menţionate vă rugăm a analiza şi dispune.
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SC URBAN SERV S.A.

Botoşani

Având în vedere faptu că, în conformitate cu prevederile aJ1.63 alin.l . lit.d) corobora:
cu prevederile art.5 lit.a) din Legea nr.215/200 1 primarul îndepl ineste atribuţii privind
serviciile publice asigurate cetăţenilor şi coordonează realizarea serviciilor publice de interes
local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor
prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local. în anul 2014 s-a elaborat
de către SC Price Waterhouse Coopers Audit SRL Bucureşti "Analiza diagnostic a acti , ităti:
din perspectiva economică şi organizaţională a două societăţi din subordinea Consiliului
Local al Municipiului Botoşani. respectiv se I!RB/\N SF.Bc.YSl'. BOl(JŞ;;UlÎ 'ii
se
LOCATIV A SA Botoşani"
Documentaţia rezultll.!§_~. cuprinde recomandările ŞI
recomandărilor

a fost

înainta~în. anul2015 către

planul de implementare al
cele două socictăţ. pentru valorificare

Motivat de faptul că prin Hotărârea nr.77/25. \ 1.2015. Consiliul de Administraţie a
aprobat măsurile propuse de conducerea se URBAN SERV SA Botoşani privind
implementarea recomangĂrijm făcute de specialiştii tirmci SC Price Watcrhousc Coupcrs
Audit SRL Bucureşti. însusindu-si recomandările. suntem îndreptăţiţi să solicităm
recuperarea sumei de 73.449.65' lei, reprezentând ciI' acestei analize întrucât plata s-a făcut
diribugeni! locarâiMlllilciPlului Botoşani (aprobat prin HCL nr.6 din 03.02.20) 4) pentru
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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al

societătii

URBAN SERV SA, desemnat de Adunarea

Generală a Acţionarilor prin Hotărărea nr. 2 din 09.'03.2017, întrunit În şedinţă ordinară În data de
28 iunie 2017 la convocarea preşedintelui Consiliului de Admmistraţie în temeiul prevederilor art.18
din Actul constitutiv actualizat al societăţii Urban Serv SA, respectând condiţiile formale de
adoptare a hotărârii, având în vedere:
- adresa nr.7891/22.06.2017, primită de la Primăria Municipiului Botoşani, Direcţia
Economică cu privire la solicitarea restituirii sumei de 73.449,65 lei, reprezentând contravaloarea
analizei economice şi organizaţionale a societăţii;
- analiza şi dezbaterile din cadrul şedinţei;
- faptul că la şedinţă sunt prezenţi un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de
Administraţie, fiind astfel îndeplinite condiţiile legale pentru ţinerea ei;
- preşedintele Consiliului de Administraţie - domnul Ion SORICI, În conformitate cu art. 7 alin
(1) şi (2) din R.O.F. al CA participă la şedinţă prin intermediul SKIPE;
- rezultatul votului exprimat de membrii prezenţi, respectiv 4/4 voturi pentru;;
HOTĂRĂşTE:

Art.1.
Consiliul de Administraţie respinge solicitarea UAT Botoşani privind restituirea sumei de
73,449,65 lei reprezentând contravaloarea analizei diagnostic a activităţii economice şi
organizaţionale a societăţii,
Art.2.
Directorul General va informa în scris UAT Botoşani de decizia

luată;

Art.3.
Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de către cei prezenţi, 4/4 voturi pentru;
Art.4.

Hotărârea se

transmite la:
UAT Botoşani
Director General
Director Economic

Botoşani,
Preşedintele

28.06.2017

Consiliului de Administraţie

Dr. ing. Ion SORICI
Consilier juridic,
luliana GHEORGHIU

