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HOTĂRÂRE 

pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în şedinţa 
Adunării Generale a Acţionarilor de la Urban Serv S.A. Botoşani privind contractarea 

unui credit bancar în sumă de 3.100.000 lei necesar achiziționării de utilaje noi 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

            analizând propunerea domnului consilier Bogdan Ciprian Buhăianu, viceprimar 
împuternicit să exercite atribuțiile primarului în data de 23 februarie 2022, privind acordarea 
mandatului special privind modul de exprimare a votului în şedinţa Adunării Generale a 
Acţionarilor de la Urban Serv S.A. Botoşani privind contractarea unui credit bancar în sumă 
de 3.100.000 lei pentru achiziționarea de utilaje noi, 

văzând  adresa nr.1232 din 23.02.2022  a S.C.Urban Serv S.A. Botosani, 
în baza dispoziţiilor incidente în materie ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile 

comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor O.U.G. nr. 109 din 30 
noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevederilor din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

în temeiul art. 139 alin. (1) și art.196 alin (1) lit.a) 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 şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se acordă mandat special domnilor consilieri locali Dana Lăzăruc și Petru 
Taielup, reprezentanţi ai Consiliului local  al Municipiului Botoşani, în Adunarea Generală a 
Acţionarilor a S.C. Urban Serv S.A. Botoşani, privind modul de exprimare a votului  astfel: 

Vot  „pentru” : 
1. Aprobarea contractării unui credit bancar în sumă de maxim 3.100.000 lei format din 

credit pentru investiții, necesar pentru achiziționarea de utilaje noi, în sumă de 
2.630.000 lei pe o perioadă de 6 ani și credit pentru plata TVA aferentă investițiilor  în 
sumă de 470.000 lei pe o perioadă de 1 an.  Creditul va fi garantat cu bunurile 
achiziționate. 

2. Aprobarea împuternicirii directorului general al S.C.Urban Serv S.A. Botoșani – Mihail 
Gabriel Tanasă și a directorului economic – ec. Camelia Șușter pentru  a semna, în 
numele și pe seama societății, documentele aferente contractării creditului, precum și a  
contractului de ipotecă. 

Art. 2. Reprezentanţii Municipiului Botoşani, desemnaţi prin prezenta hotărâre, vor lua 
măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii adoptate. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ, 
      Consilier, Marius Petru Rogojinschi                       Secretar general, Ioan Apostu 
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