
 

JUDETUL ARGEȘ         
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ                     

CONSILIUL LOCAL          
                     

    

                  
  

HOTĂRÂRE  nr. 124 / 2022 
privind schimbarea numărului membrilor consiliului de administrație al S.C. Aquaterm AG ’98 SA 

Curtea de Argeș, împuternicirea primarului municipiului Curtea de Argeș în vederea achiziționării 
serviciilor unui expert în scopul evaluării consiliului de administrație, precum și de aprobare  

a scrisorii de așteptări pentru mandatul consiliului de administrație, 

 din perioada februarie 2023-februarie 2027 
 

 
Consiliul local al Municipiului Curtea de Argeș; 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr. 30781/17.10.2022; 
-Raportul de specialitate nr. 30783/17.10.2022; 

-Prevederile art. 2 pct. 3 lit. b, art. 3 pct. 2, art. 28 alin. 1, alin. 7, art. 29 alin. 4 din O.U.G.  nr. 109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 

-Prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din 
O.U.G. nr. 109/2011; 

-Avizul Comisiei juridice, de disciplină și ordine publică și cel al Comisiei de comerț și servicii publice. 

În temeiul art. 129 alin. 3 lit. d,  art. 196 alin. 1 lit. a coroborat cu prevederile art. 139 alin. 1 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 
 

Hotărăște: 

 
 

Art. 1: Se aprobă schimbarea numărului membrilor consiliului de administrație al SC AQUATERM AG’ 98 
SA - Curtea de Argeș, de la 5 (cinci) la 3 (trei) membri, pentru mandatul februarie 2023-februarie 2027, și 

modificarea corespunzătoare a actului constitutiv. 

Art. 2: Se împuternicește primarul municipiului Curtea de Argeș în vederea achiziționării serviciilor unui 
expert, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea  resurselor umane, în scopul selectăriii consiliului de 

administrație al S.C. Aquaterm AG ’98 SA Curtea de Argeș. 
Art. 3: Se aprobă Scrisoarea de așteptări pentru consiliul de administrație al S.C. Aquaterm AG ’98 SA 

Curtea de Argeș din perioada februarie 2023-februarie 2027, prezentată în anexa ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 

 
  Contrasemnează 

   Președinte de ședință                                              Secretar  general al municipiului 
            ȘTEFAN DUMITRACHE                                                     ISABEL JANINA ZARIOIU 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curtea de Arges – 31 octombrie 2022  

 
 


