
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA BALTA ALBA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂ RÂRE 
pri.vi.nd incetarea contractului de administrare nr. 808/16.02.2017, ca 
urmare a incetari.i mandatului domnului Cojocaru Constantin din 
calitatea de administrator neasociat la SC SERVPRIM BALTA ALBA SRL 

Consiliul Local al comunei Balta Alba, judeţul Buzău, 
A vând în vedere 
- cererea nr.2843/02.06.2020, a domnului Cojocaru Constantin prin care

aduce la cunostinta consiliului local al comunei Balta Alba ca s-a încetat mandatul 
din functia de administrator la SC Servprim Balta Alba SRL; 

- raportul nr.2953 / 10.06.2020, a Compartimentului Financiar Contabil,
Impozite si Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Balta Alba; 

- referat de aprobare a primarului Comunei Balta Alba, Judetul Buzău,
înregistrată sub nr. 199 / 17 .O 1.2017; 

- rapoartele de avizare ale proiect.ului de hotărâre, emise de Comisiile de
specialitate a Consiliului Local Balta Alba nr.109,110,111 /12.06.2020; 

-prevederile HCL Balta Alba nr.21/2013,privind aprobarea infiintarii SC
Servprim SRL Balta Alba,cu asociat unic comuna Balta Alba,prin Consiliul local 
Balta Alba si aprobarea actului constitutiv al acesteia; 

-prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice localc,cu
modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile Legii nr.31 / 1990,privind socictatile comcrciale,cu modificarilc
si completarile ulterioare; 

-In temeiul art.129,alin.1,alin.2,lit.a,alin.3,lit.c si art.196,alin. l ,lit.a din
Ordonanta de Urgenta nr.57 din 3 iulie 2019,privind codul administrativ; 

HO TĂ RĂ Ş TE: 
Art.1 (1) Se aproba încetarea contractului de administrare nr. 

808/ 16.02.2017; ca urmare a incetarii mandatului din data de 02.06.2020, a 
domnului Cojocaru Constantin, din calitatea de administrator neasociat la SC 
Servprim Balta Alba SRL. 

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcineaza 
Primarul comunei Balta Alba si persoanele nominalizate. 

Art.3. Prezenta hot.arare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica 
Primarului comunei: -Balta Alba, celor nominalizati cu ducerea la îndeplinire si se 
comunica Insv-�tiei{�t_ului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului 
cu privire la lf ga:litate� �_:,.\ ;/ Preseii_nţe · d __ ::ţ�� nţ�\\ Contrasemneaz�-s f re tar general,Ion VipreJ,-'.:: · �,. Balan Constanti 
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Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Balta Alba, în şedinţă de indata din J2.06. 2020 cu respectarea 
prevederilor art. J39 alin. J) din Legea nr. 5712019 Codul administrativ cu un număr de JO voturi pentru.O voturi impotriva din 
numărul total de J 1 consilieri locali înfunc/ie şi JO consilieri prezenţi la vot. 


