
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

HOTARARE 
 

privind revocarea din functia de administrator al societatii SC CIVITAS COM SRL 
Tîrgu Neamţ a domnului Apintiloaie Costel si numirea in functia de administrator al 

socieitatii SC CIVITAS COM SRL T`rgu Neamţ a domnului Ungurianu Ionel, 
actualizarea actului constitutiv al societatii cu numirea noului administrator 

 
 Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt; 
 Avand in vedere Legea privind societatile comerciale, nr.31/1990, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 Avand in vedere adresa nr.551/14793/16.07.2012 emisa de SC CIVITAS COM  SRL Tirgu 
Neamt, prin care ne este comunicata Hotararea A.G.A nr.01/12.07.2012; 
 Tinand cont de Expunerea de motive nr.14793/16.07.2012 precum si de Raportul de 
specialitate al Directiei Buget Prognoze-Implementare proiecte,  din cadrul Primariei orasului Tirgu 
Neamt; 
 In temeiul prevederilor art.36 alin (9) si ale art.45 alin.(1) din Legea privind administratia 
publica locala, nr.215/2001 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARAS TE: 
 

 Art.1. Revocarea din functia de administrator al societatii SC CIVITAS COM  SRL Tg. Neamţ 
a domnului Apintiloaiei Costel incepand cu data de 18 iulie 2012; 
 Art.2. Numirea in functia de administrator al societatii SC CIVITAS COM  SRL Tg. Neamţ pe 
domnul UNGURIANU IONEL - cetatean roman , avand CNP – 1710420274788, nascut in comuna 
Todiresti, judetul Iasi, identificat cu CI, seria NT, nr.173420, eliberat la data de 09.06.2003, de Oras 
Tirgu Neamt, cu domiciliul  in strada M .Eminescu, Bl.M7, scara A, etaj 1, apartament 2, Tirgu Neamt, 
judetul Neamt, incepand cu data de 19 iulie 2012- pe perioada nelimitata; 
 Art.3. Imputerniceste pe d-nul Ungurianu Ionel – administrator  al societatii pentru a intocmi 
si semna - actul aditional de modificare a actului constitutiv al societatii , actul constitutiv actualizat al 
societatii si inregistrarea acestor documente la Oficiul Registrului Comertului Neamt. 
 Art.4. Secretarul orasului Tirgu Neamt va sigura publicarea si comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate.      
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Preşedinte de şedinţă, 
Consilier : Andruşcă Dănuţ 

 
                   Contrasemnează,  

                           Secretar  
      jr. Laura Elena Maftei 

 
 
 


