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HOT�RAREA NR. 160/24.11.2021
privind actualizarea componentei Consiliului de Administratie al OVI PRESTCON S.R.L. , societate cu 

asociat unic Consiliului Local al orasului Ovidiu 

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu întrunit în _edin�a ordinara în data de 24.11.2021, 

Avand in vedere:

Proiect de hotarare privind actualizarea componentei Consiliului de Administratie al OVI PRESTCON 

S.R.L., societate cu asociat unic Consiliului Local al orasului Ovidiu; 

Referatul de aprobare al domnului primar, Scupra George, nr.28474/1/24.11.2021; 

Raportul compartimentului de specialitate nr.28474/24.11.2021 îtocmit de Seful serviciului Juridic, dra. Coli 

Felicia din cadrul Prim�riei ora_ului Ovidiu;

Tinand cont de: 

Avizul de legalitate al secretarului general al unitatii administrativ-orasul Ovidiu;

Avizul favorabil din partea comisilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Ovidiu; 

In conformitate cu prevederile: 
art.194 alin. (1) din Legea nr.31/1990 a societ��ilor comerciale, republicat�, actualizat�; 

Actului constitutiv, în ultima form� actualizata, al S.C. Ovi-Prestcon S.R.L; 

HCL Ovidiu nr. 143/24.11.2020 privind ultima actualizare a componentei membrilor Consiliului de Administratie

al OVI PRESTCON S.R.L;

In temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.,a", raportate la cele ale ar. 196, alin. (I), lit."a" din cuprinsul

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOT �R��TE: 

Art 1 Se modifica art. 8 din Actul constitutiv al societatii in ceea ce priveste numarul si administratorii societatii, 

respectiv HCL Ovidiu nr. 143/24.11.2020 pentru stabilirea administratorilor ovI PRESTCcON S.R.L., 

societate cu asociat unic Consiliului Local al orasului Ovidiu, dupa cum urmeaza: 

Se majoreaza numarul administratorilor societatii OVI PRESTCON S.R.L. de la 5 la 7. 

ANIA 
a. 

b. Se revoca din calitatea de administrator domnul: LUPASCU NICOLAE. 

STANT
CONSI 



Ce numesc in calitate de administratori ai OVI PRESTCON SRL, pe o perioada de 4 ani, cu puteri depline, urmatorii: 
Domnul RADU NICOLAE, cetatean roman, n�scut la data de 08.10.1958 în mun. Medgidia, Jud. Constanta, domiciliat in orasul Ovidiu, strada Amurgului, nr. 43, bl. OV6, sc.D, et. 3, ap.66, jud. Constanta, identificat cu CI. seria KZ nr. 234657/SPCLEP Ovidiu/21.10.2014, CNP1581008135921;
Domnul ANEFI Ginghiz, cetatean roman, n�scut la data de 20.06.1950 in com. Horia, jud. Constanta, domiciliat în orasul Ovidiu, ste. Poporului nr. 5A, judetul Constanta, identificat cu C.I. seria KZ nr. 203307/SPCLEP Ovidiu/20.06.2014, CNP 1500620135918; Doamna GALEATA ELENA , cetatean roman, n�scuta la data de 01.05.1979 în mun Constanta, jud. Constanta, domiciliata în orasul Ovidiu, str. Primariei nr. 44A, bl. T6, et.1, ap 6, judetul Constanta, identificata cu C.I. seria KZ nr. 426786/SPCLEP Ovidiu/02.05.2017, CNP2790501135914 
Se mentin in calitate de administratori ai OVI PRESTCON SRL, in aceleasi conditii prevazute in HCL Ovidiu nr. 143/2020 pentru stabilirea membrilor Consiliului de Administratie al OVIPRESTCON S.R.L. , societate cu asociat unic Consiliului Local al orasului Ovidiu, urmatorii membri: domnul OVEZEA MIRCEA, cetatean roman, n�scut la data de 21.02.1968 în comuna Cogealac, jud. Constanta, domiciliat în orasul Ovidiu, str. Caminului nr. 31, judetul Constanta, identificat cu C.I. seria KZ nr. 643978/SPCLEP Ovidiu/26.02.2020, CNP 1680221135053;doamna PEICU VERONICA, cetatean roman, n�scut� la data de 06.04.1979 în mun. Constanta, jud. Constanta, domiciliata în orasul Ovidiu, str. Nationala nr. 195, bl. CD3, sc.C, etj.2, ap.39, judetulConstanta, identificata cu C.I. seria KZ nr. 647287/SPCLEP Ovidiu/13.03.2020, CNP 2790406131255;
domnul DONCEA IONUT, cetatean roman, n�scut la data de 06.07.1977 in mun. Constanta, jud. Constanta, domiciliata în orasul Ovidiu, str. Podului nr. 3, judetul Constanta, identificat cu C.I. seria KT nr. 954927/SPCLEP Ovidiu/19.07.2011, CNP 1770706135917; 

d. 

doamna CIOROIA�I CLAUDIA-LIVIA, cetatean roman, n�scut� la data de 28.12.1981, în mun. Constanta, jud. Constanta, domiciliata în orasul Ovidiu, str. Nationala nr. 2B, jud. Constanta,identificata cu C.I. seria KZ nr. 480351, SPCLEP Ovidiu/29.12.2017, CNP 2811228134139; Art. 2 Administratorii isi vor exercita puterile impreuna sau separat. Art. 3 Se mentine in functia de Presedinte al CA Ovi Prestcon SRL, din randul membrilor CA, domnul Ovezea Mircea. 
Art. 4 Se mentine remuneratia lunara a membrilor Consiliului de administratie al OVI PRESTCON S.R.L., dupa cum urmeaza: 

*KO,a. 1000 lei NET pentru functia de Presedinte al CA;
500 lei NET pentru functia de administrator( membru al CA);

b. 

C. 

Art. 5 Administratorii vor avea toate atributiile si prerogativele prevazute de regulamentele de functionare interne, precum si de legislatia specifica in materie si va pune in aplicare toate hotararile Adunarii Generale care intra in vigoare si devin obligatorii la date fixe stabilite in cuprinsul acestora.

Art. 6 Se împuternice_te domnul Sîrbu Marian, Director Executiv al OVI PRESTCON SRL, cetateanroman, nascut la data de 13.08.1976, in Mun. Constanta, jud. Constanta, domiciliat în Ora_ul Ovidiu,str.Ciresului nr. 13A, jud.Constanta, identificat cu C.I seria KZ nr. 669720, eliberata de SPCLEP Ovidiu, la data
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ae 12.08.2020, CNP 17608 13135928, s� semneze contractele de mandat cu administratori enumerati la art.3 din

prezenta hotarare, actul constitutiv in forma actualizata, în numele asociatului unic Consiliul Local al Ora_ului 

VIdu, decizia asociatului unic emisa in baza prezentei hotarari, precum si sa efectueze toate demersurile in 

vederea inscrierii modificarilor corespunzatoare la ORc Constanta, putand mandata avocat in acest sens.

Art. 7 Prezenta hotarare intra in vigoare la data comunicarii acesteia si aducerii la cunostinta publica, moment la 

care isi inceteaza aplicabilitatea orice alte dispozitii contrare.

Secretarul ora_ului Ovidiu va comunica prezenta hot�râre Institu�iei Prefectului-jude�ul Constanta, si 

tuturor factorilor interesati in termen legal, pentru ducerea la indeplinire.

Prezenta hot�râre a fost adoptat� cu 14 voturi "pentru" si 3 ,abtineri" de c�tre cei 17 consilieri locali prezeni 

la sedinta ordinara din 24.11.2021 din totalul de 17 consilieri locali ale�i în functie.

PRE^EDINTE DE �EDIN�Á, CONTRASEMNEAZ� 

ESERGHEP ERDAL SECRETAR GENERALU.AT, 

ANTONIE LAURA-ELENA 

NI4 

ON 

UL LO 
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*Jud. CO 


