
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA BREAZA 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE  

privind aprobarea actului aditional nr. 6364/07.11.2019 la contractul 
de mandat nr. 505/2014 incheiat cu administratorul S.C. AQUA 

Breaza S.R.L. 
 

  Consiliul Local al Comunei Breaza,  Judetul Buzau . 
Avand in vedere : 

 Referat de aprobare a ;l Primarului comunei Breaza înregistrata la nr. 
6365/07.11.2019; 

 Raportul compartimentului de resort înregistrat la nr. 6366/07.11.2019; 

 Avizul comisiei de specialitate ; 

 Prevederile art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. ,,a” si alin.(3) lit. ,,c” din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ; 

 Prevederile art. 72 si art. 152 din Legea nr. 31/1990, republicata, privind 
societatile comerciale; 

 Prevederile art. 12 alin. (2) lit. “b” din Actul Constitutiv al S.C. AQUA Breaza 
S.R.L.; 

 Prevederile H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim 
brut  pe ţară garantat în plată. 

 In temeiul  art. 196 alin. (1) lit. “a” din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

HOTARASTE: 
 

 Art.1. Se aproba actul aditional nr. 6364/07.11.2019 la contractul de 

mandat nr. 505/2014 incheiat de catre Consiliul Local al Comunei Breaza in 
calitatea sa de asociat unic al S.C. AQUA Breaza S.R.L cu dl. Popa Aurel – 
administratorul S.C. AQUA Breaza S.R.L., conform anexei nr. 1, care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Dl. Badina Ioan, imputernicitul nostru, va semna actul aditional nr. 

6364/07.11.2019 la contractul de mandat prevazut la art. 1, pentru noi şi în 
numele nostru, în limitele prezentei hotarari, semnatura sa fiindu-ne opozabilă. 

  Art. 3. Secretarul general al U.A.T. Comuna Breaza va comunica  
autoritatilor si celor  interesati  prezenta  hotarare.  

 

PRESEDINTELE SEDINTEI 
                       BADINA IOAN                    
                                                           CONTRASEMNEAZA   
                                                             Secretar general  
                                                         UNGUREANU CARMEN 
 
NR.116 
BREAZA 12.11.2019 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al Comunei Breaza in sedinta din data 
de 12.11.2019, cu respectarea prevederilor art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu un numar de 7  voturi pentru, - voturi impotriva si - abtineri, din numarul 

total de 11 consilieri in functie si 7 consilieri prezenti la sedinta. 

 


