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    ROMANIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A  nr.448 

                                  din   27 10 2011 
 

privind: încetarea calitatii unui  membru in Consiliul de Administratie la SC 

ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR AGROALIMENTARE SA Galaţi 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:414/25 10 2011 

 

 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 10 

2011; 

 Având în vedere expunerea de motive nr.105 594/26 10 2011,  a iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; 

 Având în vedere raportul  de specialitate nr.105 596/26 10 2011, al Secretarului 

municipiului Galati; 

 Având în vedere raportul de avizare al  comisiei juridice, de administraţie publică 

locală, drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, relaţii cu cetăţenii şi apărarea ordinii şi liniştii 

publice; 

 Având în vedere prevederile art.88, alin.1, lit.”d” din Legea nr.161/2003,  

actualizată, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

coruptiei; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin.2, lit.”a” coroborat cu alin.3, lit.”c”,  

art.37  din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. 1  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , 

republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
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  H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 

 Art. 1– Se ia act de  încetarea calităţii de membru  în Consiliul de Administratie la 

SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR AGROALIMENTARE SA Galati, a domnului Mihailov 

Raul  şi se declară locul vacant. 

 

 Art.2 – HCL nr.224/30 10 2008 privind numirea reprezentantului Adunării  

Generale  a Acţionarilor (AGA) la  SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR AGROALIMENTARE 

SA Galaţi, numirea membrilor în Consiliul de Administraţie  la SC ADMINISTRAŢIA 

PIEŢELOR AGROALIMENTARE SA Galaţi  şi stabilirea indemnizaţiilor acestora, se 

modifică corespunzător. 

 

Art.3 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor acestei hotărâri. 

 

Art.4– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei   hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă 

Dobrea  Victor 

 
 

Contrasemnează 

                                                            Secretarul municipiului Galaţi 

                                                            Matei Grigore 
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