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HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentanților municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor S.C. 

„TERMICA” S.A. Botoșani, precum și acordarea unui mandat special acestora 
 
 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI, 

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei, privind desemnarea reprezentanților 

municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor S.C. „TERMICA” S.A. Botoșani, precum și 

acordarea unui mandat special acestora, 

văzând raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare  a Serviciilor comunitare de 

Utilități Publice și Serviciului juridic – contencios, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local, precum și memoriul d-lui Varasciuc Bogdan – Cătălin, 

în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, art. 5 pct. 4, art. 52 – 56, art. 340 și art. 342 alin. (1) din Legea nr. 

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările 

ulterioare, art. 2009 și art. 2012 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 131 din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1. Se desemnează ca reprezentanți ai municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor 

S.C. „TERMICA„ S.A. Botoșani, societate în lichidare, următorii consilieri locali: 

- TIMOFTI MILUȚĂ 

- TANASĂ MIHAIL GABRIEL 

 

 

Art. 2. Se solicită Cabinetului Individual de Insolvență „Dascălu Constantin Lulu” cu sediul în 

municipiul Botoșani, Calea Națională, nr. 97, parter, județul Botoșani, în calitate de lichidator judiciar al S.C. 

„TERMICA” S.A. Botoșani să convoace adunarea generală a acționarilor pentru înlocuirea administratorului 

special al S.C. „TERMICA” S.A. Botoșani. 



Art. 3. Se acordă un mandat special consilierilor desemnați potrivit art. 1 cu privire la modul de 

exprimare a votului în ședința adunării generale a acționarilor S.C. „TERMICA” S.A. Botoșani, după cum 

urmează: 

- Vot „pentru” eliberarea d-lui Florin Sandu din funcția de administrator special al S.C. 

„TERMICA” S.A. Botoșani și numirea în această funcție a d-lui Varasciuc Bogdan – Cătălin. 

 

Art. 4. Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și consilierii locali 

desemnați potrivit art. 1 vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
             Consilier, Daniel Botezatu                                     Secretar general, Ioan Apostu 
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