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HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea 

Generală la S.C. „LOCATIVA” S.A. Botoșani pentru convocarea Adunării Generale  
a  S.C. „LOCATIVA” S.A. Botoșani  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI  
 

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei, privind acordarea unui mandat 
special reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală la S.C.„LOCATIVA” S.A. 
Botoșani pentru convocarea Adunării Generale a S.C. „LOCATIVA” S.A. Botoșani, 

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 solicitarea consilierilor locali dl. Marius Petru 
Rogojinschi și d-na Silvia Carmen Diaconu, 

în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă 
a întreprinderilor publice, 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 acordă un mandat special consilierilor dl. Marius Petru Rogojinschi și d-na Silvia 
Carmen Diaconu pentru a convoca Adunarea Generală a acționarilor a S.C. LOCATIVA S.A.  

Art. 2  Se acordă un mandat special consilierilor dl. Marius Petru Rogojinschi și d-na Silvia 
Carmen Diaconu pentru a solicita Consiliului de administrație a S.C. LOCATIVA S.A. 
următoarele informații și documente: 

- Documentațiile complete aferente procedurilor de selecție/nominalizare a Directorului 
General al S.C. Locativa S.A. Botoșani desfășurate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 
109/2011, în urma cărora a fost încheiat contractul de mandat nr. 3224/26.06.2012, precum și 
Hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor prin care au fost numiți administratorii societății 
(membrii Consiliului de Administrație) ai S.C. Locativa S.A. Botoșani; 

-Copie după contractele aferente Directorului general, Directorului adjunct și Directorului 
economic începând cu anul 1998; 

-Lista litigiilor privind spațiile din Incubatorul de afaceri din ultimii 3 ani; 
-Situația debitelor firmelor din Incubatorul de afaceri din ultimii 3 ani; 
-Situația imobilelor vândute din Centrul Istoric și copii după contractele aferente;    



- Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Locativa S.A. Botoșani din anul 2012 și 
până în prezent, prin care au fost desemnați membrii consiliului de Administrație și toată 
documentația aferentă; 

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 43/29.03.2012, cu toată documentația 
aferentă; 

- Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Locativa S.A. Botoșani nr. 53/2013 cu toată 
documentația aferentă; 

- Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Locativa S.A. Botoșani nr. 10/2014 cu toată 
documentația aferentă; 

- Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Locativa S.A. Botoșani nr. 28/2015 cu toată 
documentația aferentă; 

- Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Locativa S.A. Botoșani nr. 40/25.05.2016 cu 
toată documentația aferentă; 

- Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Locativa S.A. Botoșani nr. 17/25.03.2020 cu 
toată documentația aferentă; 

- Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Locativa S.A. Botoșani nr. 20/25.03.2020 cu 
toată documentația aferentă; 

- Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Locativa S.A. Botoșani nr. 42/28.10.2020 cu 
toată documentația aferentă. 

Art. 3  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, 
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   Botoșani, 01 martie  2022 
    Nr. 71 
 
 


