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   HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor măsuri în cadrul Adunării Generale a Acționarilor  

la S.C COMPANIA DE APĂ ARAD S.A 

 

 

Consiliul Local al Oraşului Lipova,   

Având în vedere: 

- prevederile art. 121 din Constituţia României; 

- prevederile art.129 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.d, art.132 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, 

cu  modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, 

republicată, cu modificările ulterioare;  

- iniţiativa Primarului Oraşului Lipova, exprimată prin referatul de aprobare nr.18.289 

din 18.09.2019; 

- raportul de specialitate nr.18.309 din 18.09.2019, întocmit de Secretarul General al 

Orașului Lipova; 

- avizul comisiei de specialitate; 

- Adresa SC Compania de Apă Arad SA cu nr.17.498/03.09.2019, înregistrată la 

Primăria Oraşului Lipova sub nr.17.399/03.09.2019;  

- votul ,,pentru” a 16 consilieri, fiind îndeplinită condiţia de majoritate simplă, cerută de 

prevederile art.139, alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 

ulterioare; 

    În temeiul art.139, alin.1 şi art.196, alin1, lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1  Se revocă dl.DABICI COSMIN COTYSO, Director al Direcției Infrastructură 

(întreținere, reparații), Zone Verzi din aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova, 

din calitatea de reprezentant al Oraşului Lipova, în cadrul A.G.A. al S.C. Compania de 

Apă Arad S.A.  

           Art.2 Se mandatează reprezentantul de drept al Oraşului Lipova, dl. Jichici 

Iosif Mircea, Primar al Orașului Lipova, sau, după caz, delegatul acestuia, să voteze 

în cadrul A.G.A. al S.C. Compania de Apă S.A. Arad, la şedința ordinară, următoarele : 

-aprobare plată componentă variabilă pentru Consiliul de Administraţie: pentru/ 

împotrivă/abținere. 

Art.3  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad, în vederea 

exercitării controlului de legalitate, precum și persoanelor interesate, prin grija 

Compartimentului Administrație Publică Locală și Relații cu Publicul. 

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                             SECRETAR GENERAL, 

                                                                                       Corina Cătălina POP 

 

 

Lipova, la 27.09.2019 
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