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REFERAT 
privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local  nr. 275/14.05.2013 si a Actului Constitutiv al 
SC INTERNATIONAL  RECYCLING ENERGY SA, privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 
 

 Prin Hotărârea nr. 302/2011 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat constituirea 
unei societăţi comerciale pe acţiuni în vederea promovării investiţiei  "Valorificarea deşeurilor 
municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CET Sud 
Timişoara", precum şi Actul Constitutiv  al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA. 
 Având în vedere cele menţionate în HCL nr. 275/14.05.2013 prin care a fost desemnat 
reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, domnul Ruşeţ Vasile, consilier local  
şi conform celor prevăzute în Actul Constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY 
SA, actualizat   şi  ţinând cont de faptul că mandatul de consilier local al domnului Ruşeţ Vasile a 
încetat; 

Luând în considerare validarea alegerii consilierilor locali prin HCL nr. 2/24.06.2016 şi 
declararea constituirii Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin HCL nr. 3/24.06.2016; 

 
PROPUNEM : 

 
1. Se ia act de încetarea mandatului de consilier local al domnului Ruşeţ Vasile, în  

calitatea sa de reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în cadrul SC 
INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA 

2. Modificarea actului constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING  
ENERGY SA prin desemnarea  consilierului local ………………. - cetăţean român, născut la data de 
……………. în …………….., judeţul ……………., domiciliat în ………….., str. …………, nr. 
……….., et. ………, ap ………, identificat cu CI, seria ………….., nr. ……………, CNP 
…………….. ca reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 

3. Modificarea in mod corespunzător a art. 2 din Hotărârea Consiliului Local   
nr. 275/14.05.2013 după cum urmează: 
"( 2) CONSILIUL LOCAL TIMIŞOARA, având sediul în judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, bd. 
CD Loga, nr. 1, reprezentat legal prin ……………….. - cetăţean român, născut la data de …………… 
în ………….., judeţul ……….., domiciliat în ………….., str. …………, nr. ……, et. ……., ap ……., 
identificat cu CI, seria ……, nr. ………, CNP ………….,  denumit în cele ce urmează "CONSILIUL 
LOCAL". 
 

Director Direcţia Tehnică, 
Culiţă Chiş 

 
 
 

Şef Serviciu Energetic M.S.U.P., 
Ioan Zubaşcu 

 
 
 

Avizat juridic, 
 
 

Cod FO 53-01, ver.2 


