
Consiliul local orasenesc Seini  

 

H O T A R A R E A  nr. 5 7 / 2012 

 

Privind aprobarea prelungirii activitatii Centrului de Afaceri RO-UA Seini 

 pe durata nedeterminata; 

 

 Consiliul local orasenesc Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 17.09.2012; 

 

 Avind in vedere : – Raportul Directorului Centrului de Afaceri RO-UA SRL 

Seini prin care se solicita aprobarea prelungirii activitatii, activitate care in statut a 

fost prevazuta pe 3 ani, iar aceasta perioada expira in data de 18.09.2012; 

-in cadrul proiectului “Dezvoltarea economica, transfrontaliera prin crearea 

“Centrului de afaceri Romano-Ucrainian” in orasul Seini si care trebuie sa 

functioneze pe perioada monitorizarii pana la 31.10.2012;  

- Proiectul de hotarare;  

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului orasului;  

- Hotararea Consiliului local Seini nr. 53/2009 prin care s-a aprobat infiintarea 

Societatii cu Raspundere Limitata “Centrul de afaceri RO-UA Seini, cu unic asociat 

Consiliul local Seini.  

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind 

finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In baza art. 36, al.1, al. 2, lit a, al.3, lit.b, art. 45, al. 2, lit. d, e, f si art. 115, al. 

1, lit b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
 
 

H O T A R A S T E 

 

            Art.1. Se aproba prelungirea activitatii Societatii cu Raspundere Limitata 

“Centrul de afaceri RO-UA” Seini pe durata nedeterminata.  

           Art.2. Se aproba prelungirea pe durata nedeterminata, a mandatului 

administratorului societatii, d-na Gaz Cristina-Nicoleta. 

  Art.3. Se imputerniceste d-na Gaz Cristina-Nicoleta, administrator al  

Centrului de afaceri RO-UA SRL, posesoare a CI seria MM nr. 097031, CNP 

2871206245047. sa faca demersurile necesare pentru obtinerea prelungirii activitatii, la 

Registrul Comertului Maramures.  

  Art.4. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures. 

- Centrului de afaceri RO-UA Seini.  

- Serviciul economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului. 

- Un exemplar se afiseaza. 
 

Seini la 17.09.2012   

 

  Presedinte de sedinta,    Contrasemneaza  

     Bodea Octavian                               Secretar, 

               Bud Ioan 


