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HOTĂRÂRE 

pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința 
Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Eltrans S.A. Botoșani privind prelungirea cu o 

perioadă de 12 (doisprezece) luni a liniei de credit în sumă de 600.000 lei, contractată de 
societatea Eltrans S.A. Botoșani de la BCR S.A., în baza Contractului de Credit nr. 188/6037 

din data de 17.11.2010, așa cum acesta 
 a fost modificat și completat prin actele adiționale 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI, 

analizând propunerea domnului primar Cosmin–Ionuț Andrei pentru acordarea mandatului 
special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Gnerale a Acționarilor de la S.C. 
Eltrans S.A. Botoșani privind prelungirea cu o perioadă de 12 (doisprezece) luni a liniei de credit în 
sumă de 600.000 lei, contractată de societatea Eltrans S.A. Botoșani de la BCR S.A., în baza 
Contractului de credit nr. 188/6037 din data de 17.11.2010, așa cum acesta a fost modificat și 
completat prin actele adiționale, 

văzând raportul de specialitate comun al Oficiului Juridic, Contencios și al Direcției 
economice, și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Botoșani, 

în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 
cu modificările și completările ulterioare, prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale HCL 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 temeiul art. 139 al. (3) lit. i.), art. 196 al. (1) lit. a.) și art. 240 al. (2) din OUG nr. 57/2019 
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 locali, Buhăianu Bogdan-Ciprian și 

Bosovici Călin George, reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Botoșani, în Adunarea 
Generală a Acționarilor a S.C. Eltrans S.A. Botoșani, privind modul de exprimare a votului, astfel: 

 

Vot ,,Pentru”: 
 

„1. Se aprobă prelungirea cu o perioadă de 12 (doisprezece) luni a liniei de credit în suma de 
600.000 lei, contractată de societatea Eltrans S.A. Botoșani de la BCR S.A., în baza Contractului de 
Credit nr. 188/6037 din data de 17.11.2010, așa cum acesta a fost modificat și completat prin acte 
adiționale, ultimul dintre acestea fiind Actul Adițional nr. 11 din data de 22.10.2021, cu menținerea 



acelorași garanții detaliate în Contractul de Credit și în Contractul de Ipotecă Mobiliară, respectiv 
ipoteca mobiliară asupra conturilor bancare deschise de societatea Eltrans S.A. la BCR S.A. 

 

2. Se aprobă împuternicirea conducerii executive a societății Eltrans S.A. Botoșani, respectiv 
a Directorului General și a Șefului Serviciului financiar contabil, pentru a semna, în numele și pe 
seama societății Eltrans S.A. Botoșani, documentele aferente prelungirii cu 12 (doisprezece) luni a 
liniei de credit contractată de la BCR S.A.” 

 
Art. 2. Reprezentanții Municipiului Botoșani, desemnați prin prezenta hotărâre, vor lua 

măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii adoptate. 
 

 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
           Consilier,                Secretar general,  
Maricel Corneliu Maxim                      Ioan Apostu 
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