
ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI 
 
 

HOTĂRÂRE 
Privind : m ajorarea capitalului  social prin aport în numerar  al S.C. „Serviciul de Gospodări re Comunală Călinești ” 

S.R.L. cu asociat unic  Comuna Călinești, prin Consiliul Local al Comunei Călinești 
 

Consiliul Local al Comunei Călinești, județul Teleorman, întrunit în ședinta ordinară din data de 31.03.2017, 
 

AVÂND ÎN VEDERE: 
 

- expunerea de motive a primarului comunei , cu nr. de înregistrare 5680/29.11.2016; 
- raportul compartimentului  de specialitate, cu nr. de înregistrare 5681/29.11.2016; 
- adresa S.C. „Serviciul de Gospodărire Com unală Călinești” S.R.L., cu nr. de înregistrare 925/29.11.2016; 
- prevederile art.9, alin. (5), art. 17, alin. (5) din Actul Constitutiv al S.C. „Serviciul de Gospodarire Com unala 

Calinesti ” S.R.L.; 
- prevederile art. 210, alin. 1 si art. 221 din Legea nr. 31/1990 privind societăŃile, rerepublicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. ”a”, alin. 3, li t. ”c” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- avizul favorabil al  Comisiei de specialitate pentru progame de dezvol tare economică- socială, buget finanŃe, 

adm inistrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodări re comunală, protec Ńia mediului, servicii şi 
com erŃ, cu nr.de inregistrare 1449/30.03.2017; 

- avizul favorabil al Com isiei pentru învăŃământ, sănătate, cultură, protec Ńia socială, activităŃi sportive şi de 
agrement,cu nr.de inregistrare 1450/30.03.2017; 

- avizul favorabil al  Com isiei pentru administraŃia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi  liniştii publice a 
drepturilor cetăŃenilor, cu nr.de inregistrare 1451/30.03.2017; 

 
În temeiul art. 45, alin. (1), art. 47, alin. (1), (2) și (3), art. 49, art. 115, alin. (1), li t. “b”, alin. (3), (5), (6) și (7) 

din Legea nr. 215/2001, a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ul terioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă majorarea capitalului social prin aport în numerar  al S.C. „Serviciul de Gospodărire 
Comunală Călinești ” S.R.L. cu asociat unic Comuna Călineşti , prin Consiliul Local al Comunei Călineşti de la 
643.000 lei  divizat in 64.300 de parti  sociale cu o valoare nominala de 10 lei fiecare la 683.000 lei divizat in 68.300 
de parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei fiecare. 

Art.2. Se m odifică Ac tul Constitutiv al  societății în ceea ce privește capi talul social al societății și datele de 
identificare ale administratorului. 

Art.3. Se împuternicește dl . Albeșteanu Dumitru F lorinel, cetățean român, CNP 1811113340432, dom iciliat în 
jud. Teleorm an, m un. Alexandria, str. Turnu Magurele, bl. 604, sc. A, et. 3, ap.16, posesor al CI seria TR, nr. 603216, 
eliberat de SPCLEP Alexandria la data de 17.11.2016, în calitate de administrator unic al S.C. „Serviciul de 
Gospodărire Comunală Călinești” S.R .L., pentru ca în numele și pe seam a Asociatului unic al societății să întreprindă 
toate actele necesare pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

Art.4. Secretarul comunei va com unica prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județul T eleorman, în vederea 
exercitării controlului de legalitate, conducerii S.C. „Serviciul de Gospodări re Comunală Călinești ” S.R.L., autorităților 
în drept și persoanelor interesate. 
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