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PROIECT DE  HOTĂRÂRE  Nr. 59 

Privind: numirea administratorului  societății comerciale  

„PRESADMIN” S.R.L., având asociat unic comuna Păușești 

 

 
          Consiliul local Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară în data de 

04.11.2021, la care participă un număr de … consilieri din totalul de 11 consilieri 

în funcție; 

 Văzând că prin H.C.L. nr.54/2021 a fost ales preşedinte de şedinţă domnul 

consilier  Fota Nicolae - Cristian; 

 Luând în dezbatere: 

 - cererea  domnului Toma Marius, administrator S.C. „PRESADMIN” 

S.R.L,  prin care renunță la mandatul de administrator al  societății comerciale, prin 

demisie, înregistrată sub nr.6769/22.10.2021; 

         - proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei; 

         - referatul de aprobare al primarului comunei Păuşeşti,  înregistrat sub 

nr.6839/26.10.2021 privind numirea administratorului societății comerciale  

„PRESADMIN” S.R.L., având asociat unic comuna Păușești; 

  - raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub 

nr.6840/26.10.2021, 

  - raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de secretarul 

general al comunei şi înregistrat sub nr.6958/29.10.2021; 

  -  avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate  sub nr.; 

 Având în vedere: 

 - H.C.L. nr. 4/22.01.2021 privind înfiinţarea societății comerciale S.C. 
„PRESADMIN” S.R.L., cu asociat unic comuna Păușești; 

        - H.C.L.nr.11/04.03.2021 privind aprobarea Statutului, Organigramei si 

Statului de functii  ale  Societatii Comerciale  „PRESADMIN” S.R.L.,  

În conformitate cu prevederile  : 

 -  Legii  nr.31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

      - art.129,  alin.(2), lit. a) și d), coroborat cu alin.(3), lit. d) și alin.(7), lit. n) 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

       In temeiul   art.139 alin.(3), lit. h)  și art.196 alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind  Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 



          H O T Ă R Ă Ş T E  

 

Art.1. Se ia act de încetarea mandatului domnului Toma Marius, administratorul 

societății comerciale „PRESADMIN SRL”, ca urmare a  demisiei,  înregistrată sub  

nr.6769/22.10.2021,  

 Art.2(1). Începând cu data de 10.11.2021, se numește administrator al 

Societății Comerciale S.C. PRESADMIN  S.R.L., domnul Bărăscu Radu – 

Constantin, inginer, cetățean roman, născut la data de 01.04.1981 în Rm. Vâlcea, 

Județul Vâlcea, domiciliat in oraș Băile Govora, str. Tudor Vladimirescu nr.75, 

Județul Vâlcea, posesor al C.I. seria VX nr. 779803, eliberat de SPCLEP Băile 

Govora la data de 06.01.2020, CNP 1810401385587 . 

 (2) Drepturile, obligațiile si responsabilitățile administratorului sunt stabilite 

prin contractul de administrare. 

 (3) Mandatul administratorului este de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii, 

având puteri depline de administrare și reprezentare a societății in relația cu terții si 

in justiție. 

 (4) Administratorul va prezenta anual un raport privind activitatea de mandat 

si îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți Consiliului local. 

    Art.3. Se aprobă modificarea  actului constitutiv al S.C.PRESADMIN SRL, 

aprobat prin HCL nr.11/04.03.2021. 

 Art.4. Se completează  obiectul secundar de activitate prin adăgarea  Codului 

CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea. 
    Art.5. Se împuternicește domnul Bărăscu Radu-Constantin, administrator al 

S.C.PRESADMIN SRL, să efectueze mențiunile la Oficiul Registrului Comerţului 

de pe lângă Tribunalul Vâlcea pentru modificarea și semnarea actului constitutiv, 

precum și la celelalte organe competente  și a semna actele necesare. 

         Art.6. Hotărârea poate fi atacată la Tribunalul Vâlcea, conform Legii 

contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.             
   Art.7. Secretarul general al comunei Păușești, județul Vâlcea, va comunica 

prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Județul Vâlcea, Primarului comunei 

Păușești, Oficiului Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, instituțiilor 

și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege, şi se aduce la cunoştinţă 

publică prin afişare la sediul Primăriei comunei Păușești și publicare în Monitorul 

oficial local de pe  site-ul instituției. 

 

 

                                                                                      Păuşeşti : 29.10.2021 

 

 

           Iniţiator:                                                         Contrasemnează pentru legalitate 

           Primar,                                                                  Secretar general, 

         Cătălin Avan                                                            Daniela Păloiu 

 



 

 

 

 

 


