
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI TARCAU

H O T ARARE
prin care se ia act de demisia unui consilier local

. din calitatea de reprezentant al Comunei Tarcdu in Consiliul de Administrat
al societdlii comerciale,,TARCAU MULTISERV" S.R.L.

Consiliul Local al comunei Tarcdu, judeful Neam{;

Urmare a demisiei domnului consilier Mdrdscu Neculai din calitatea de

Consiliului local al comunei Tarcdu in cadrul consiliului de Administratie al intreprin

Societatea Comerciald ,,TARCAU MULTISERV" S.R..L., demisie depusd in

extraordinare din data de 06.06.2016:

Urmare a discuJiilor purlate in plenul qedinlei pe marginea demisiei prezentale;

JinAnd cont de faptul cd prin Hotdrdrea m. 51129.09.2014, privind modifi

asocialilor la S.C. Tarcdu Multiserv S.R.L., majorarea capitalului social al societdlii co

modificare a actelor constitutive, componenla consiliului de administralie al societdlii co

modificatd in totalitate prin desernnarea unui singur reprezentant al consililului local care

de consiliet, aceste modificdri nefiind operate in registrul comerlului pe fondul neinlel

Pentru createa cadrului legal de operarea in Registrul comerlului de

modificdrilor efectuate in decursul timpului cu privire la rcprezentan!4i

consiliului de administratie de la S.C. Tarcdu Multiserv S.R.L.;

in temeiul prevederilor art.36 alin, (2)\it.,,a",,,b",,,c",,,d", ali4. Q) Siaart.4
Legea nr.21512001 privind administralia publicd locald, republicatd, modificatd gi comp

HOTARASTE:
Art. 1 Ia act de demisia domnului consilier

asociatului minoritar Comuna Tarcdu
T ar ctu Multiserv S.R.L.

Nr. 33 din 6 iunie 2016

Numdr consilieri localiin funcEie 73
Hotdrdrea a fost adoptatd in gedinta ordinard a Consiliului iocal al comunei Tarciu
cu un numdr de 8 voturi pentru, I ab{ineri gi 0 voturi impotrivd din totalul de 9 consilieri

Mdrdscu Neculai din
in cadrul Consilirllui

Art,2 Prin grija secretarului comunei Tarcdu prezenta hotdrdre se comuni
comunei, Instituliei Prefectului Judelul Neam!, precum si persoanelor inte
a fi adlusd la licd prin afrqaj.
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