
 

 

ROMÂNIA                            

JUDEŢUL SĂLAJ                            

COMUNA BOGHIŞ      

CONSILIUL LOCAL   

  

HOTĂRÂREA Nr. 17 

Din data de 15 martie 2021 

Privind modificarea Actului constitutiv al Societății Boghiș Serv S.R.L.  

 

 Consiliul Local al comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară din data de 15 

martie 2021 

 Având în vedere: 

 -  referatul de aprobare nr. 1435 din 09.03.2021 al primarului comunei Boghiş; 

 -  raportul de specialitate nr. 1440 din 09.03.2021  al Compartimentului juridic și resurse 

umane; 

 -  aportul de avizare nr. 1500 din 12.03.2021 al Comisiei de specialitate;  

 -  prevederile Actului Constitutiv al  Societăţii Boghiș-Serv S.R.L; 

 -  prevederile art. 92 alin. (1), (2) lit. b), art. 129 alin. (2) lit. a) şi ale alin. (3) lit. d)  din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

 În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 

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

   

HOTĂRĂŞTE:  
 

Art.1. Art. 17 din Actul constitutiv al Societăţii Societăţii Boghiș-Serv S.R.L. se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

 

,, Art.17. Administratorul societăţii desemnat prin Hotărârea nr. 16 din 15 martie 2021 

este doamna Birtalan Beáta-Erzsébet, născută la data de 19.09.1982, domiciliată în comuna 

Boghiș, satul Boghiș, nr. 454, judeţul Sălaj, posesoare al C.I. seria SX, nr. ……….., eliberat de 

SPCLEP Șimleu Silvaniei, la data de …………, CNP …………. Salariul de bază lunar al 

administratorului se stabilește prin hotărârea asociatului unic.” 

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează administratorul 

Societăţii Boghiș Serv S.R.L.  

Art.3.Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ 

instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul 

administrativ. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

             - Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

             - Primarul comunei; 

             - Societatea Boghiș Serv S.R.L.. 

                            - Oficiul Registrului Comerţului; 

                 - Dosarul şedinţei. 

 

 

  PREŞEDINTE    CONTRASEMNEAZĂ 

   DE ŞEDINŢĂ                            SECRETAR GENERAL 

               KOVÁCS BÉLA                             FARCAȘ MIHAELA-MARIA       

 


