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HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind desemnarea domnului Ambrus Alexandru Mihai administrator interimar al SC 

CLB TRANSRUT SRL si al SC CLB TRANS SRL 

 

        Consiliul Local al Comunei Budila, întrunit în şedinţă ordinara în data de 26.07.2022, 

Analizând Referatul de aprobare nr. 9654 din 04.07.2022 al Primarului Comunei Budila în 

calitate de initiator si Raportul de specialitate nr. 9706/05.07.2022, al secretarului general, privind 

desemnarea domnului Ambrus Alexandru Mihai administrator interimar al SC CLB TRANSRUT 

SRL si al SC CLB TRANS SRL 

 

Având în vedere: 

- HCL 90/26.07.2022 privind incetarea mandatului de administrator al  SC CLB TRANSRUT SRL 

si al SC CLB TRANS SRL, al domnului Comanar Ioan, ca urmare a demisiei si aprobarea derularii 

procedurii de selectie a unui administrator  

- demisia domnului Comanar Ioan din functia de administrator al SC CLB TRANSRUT SRL si al 
SC CLB TRANS SRL, nr. 9428/30.06.2022 
- prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
- Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- art. 49 alin. (1) si (2) din Legea 53/2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

- HG nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 
 
 
 
 
 
 
 



- prevederile art. 87 alin. (5), art. 106 alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), b), c), d), alin. (7)  
lit. n), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 243 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 aproba desemnarea domnului Ambrus Alexandru Mihai, domiciliat in Brasov, strada 
Florilor nr. 22, bloc 6, scara A, ap.5, in functia de administrator interimar la SC CLB TRANSRUT 
SRL si SC CLB TRANS SRL, pana la finalizarea concursului pentru ocuparea functiei de 
administrator, dar nu mai mult de 6 luni. 

Art. 2. (1) Domnul Ambrus Alexandru Mihai va administra și reprezenta SC CLB TRANS si 
SC CLB TRANSRUT SRL. 

        (2) In cadrul SC CLB TRANSRUT SRL domnul administrator va indeplini si atributiile 
functiei de manager de transport, neremunerat. 

Art. 3. Se stabilește salariul de bază lunar pentru domnul Ambrus Alexandru Mihai, 
administrator la SC CLB TRANSRUT SRL, in valoare de 7820 lei. 

Art. 4. Domnul Ambrus Alexandru Mihai va indeplini toate formalitatile necesare pentru 
inregistrarea mentiunilor corespunzatoare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 
Brasov. 

Art. 5. Se vor actualiza Actele constitutive ale SC CLB TRANS SRL si SC CLB TRANSRUT 
SRL, conform prezentei hotărâri. 

Art. 6. Predarea-primirea tuturor documentelor, autogunoierei si bunurilor ce apartin SC CLB 
TRANS SRL si SC CLB TRANSRUT SRL se va face pe baza de proces-verbal, de catre domnul 
Comanar Ioan, domnului Ambrus Alexandru Mihai, in data de 28.07.2022, la sediul SC CLB 
TRANSRUT SRL, pe strada Principala nr. 261, comuna Budila, judetul Brasov. 

Art. 7. Primarul Comunei Budila, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art. 8. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 9. Prezenta hotarare se comunică primarului comunei Budila, ORC de pe langa Tribunalul 
Brasov,  persoanei nominalizate la art. 1 si Institutiei Prefectului- Judetul Brasov, in vederea 
exercitării controlului de legalitate, se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul 
www.budila.ro, de catre Secretarul general al comunei. 

 
        Prezenta hotărâre s-a adoptat în prezența unui număr de 10 consilieri locali din numărul 

total de 13 consilieri alesi, cu un numar de 10 voturi pentru. 
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