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HOTĂRÂRE 

privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor 

la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea aprobării promovării în justiție a acțiunii în 

răspundere civilă, formulată împotriva d-nei Agapie Denisa – fostul director economic si d-lui Sandu 

Florin – fostul director general, care au avut încheiat contract de mandat cu societatea în perioada 

01.01.2017 - 31.12.2021    

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI 

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind împuternicirea reprezentanților 

Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în 

vederea aprobării promovării în justiție a acțiunii în răspundere civilă, formulată împotriva d-nei Agapie 

Denisa – fostul director economic și d-lui Sandu Florin – fostul director general, care au avut încheiat contract 

de mandat cu societatea în perioada 01.01.2017 - 31.12.2021,    

văzând raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare și al Oficiului Juridic 

Contencios și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Botoșani, 

având în vedere adresa nr. 2681 din 24.03.2022 înaintată de S.C MODERN CALOR S.A Botoșani, 

înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani, 

în baza dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 332/2020 pentru numirea și aprobarea  mandatelor 

reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, 

S.C. Locativa S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub 

autoritatea Consiliului Local al Municipiului Botoșani, 

   în conformitate cu dispozițiile incidente în materie din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, 

ale prevederilor H.G. nr. 722 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și celor ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d),  alin. (7) lit. n), art. 131, art. 196 alin. (1) lit. a) și 

art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

 Art. 1  Se acordă  mandat special domnilor consilieri TĂNASĂ MIHAIL – GABRIEL și BULIGA 

MARIUS, reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. MODERN 



CALOR S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a 

Acționarilor a  S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani  după cum urmează :  

 

a) Vot „pentru” promovarea în justiție a unei acțiuni în răspundere civilă, formulată împotriva d-

nei Agapie Denisa – fostul director economic și d-lui Sandu Florin – fostul director general, care au avut 

încheiat contract de mandat cu societatea în perioada 01.01.2017 - 31.12.2021, pentru recuperarea sumei 

reprezentând “creșterea salariului de bază și a sporurilor salariaților, alții decat cei care au beneficiat de 

creșterea salariului minim brut pe țară, fundamentată și acordată necuvenit în anul 2019 și a accesoriilor 

aferente”, conform dispoziței obligatorii nr. ISR_AIF_436/17.02.2020 a Direcției regionale a finanțelor 

publice Iasi. 

b) Vot „pentru” desemnarea d-lui Varasciuc Bogdan – directorul general al societății MODERN 

CALOR SA Botosani să exercite în justiție acțiunea prevăzuta la lit. a). 

 

Art. 2 Reprezentanții municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN 

CALOR S.A. Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

             Consilier, Daniel Botezatu                               Secretar general, Ioan Apostu 
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