ROMÂNIA
JUDEłUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI

H OTĂRÂ RE
Privind : m ajorarea capitalului social prin aport în num erar al S.C . „Serviciul de Gospodări re Com unală Căline ști ”
S.R .L. cu a sociat unic Com una C ălinești, prin C on siliul Local al Com unei C ălinești
Consiliul Local al Com unei C ălinești, județul T eleorm an, în trunit în ședin ta ordina ră din data de 2 8.07.2017,
AVÂN D ÎN VEDERE:
- expu nerea de m oti ve a prim arului com unei , cu n r. de înregi strare 95/24 .07.2 017;
- rapo rtul com partim entului de specialitate, cu nr. de înregistrare 96/2 4.07.201 7;
- adre sa S.C. „Se rviciul de Gospodărire C om unală C ălinești” S.R.L ., cu nr. de înregistrare 1 038/2 4.07.2017;
- prevederile art.9, alin . (5), art. 17, alin. (5) din Actul Constituti v al S.C . „Serviciul de G ospoda rire Com unala
C alinesti ” S.R.L .;
- prevederile art. 210 , alin . (1) si a rt. 221 din L egea nr. 31/1990 p rivind societă Ńile , rere publicata, cu
m odificarile si com pleta rile ulterioare;
- prevederile a rt. 36 , alin . (1), alin. (2), li t. ”a”, alin. (3), li t. ”c” din Lege a nr.215/2001 a adm inistra tiei p ublice
locale, re publicata, cu m odificarile si com pletaril e ulte rioa re ;
- a vizul favora bil al Com isiei de specialita te pentru p rogam e de d ezvol tare econom ică- socială, buge t fin an Ńe ,
adm inistrare a dom eniului pu blic şi pri va t al com unei, agricultu ră, go spodări re com unală, pro tec Ńia m ediului, servicii şi
com erŃ, cu n r.de inre gistra re 32 98 /27 .07.2017 ;
- a vizul favorabil al C om isiei pentru în vă Ńăm ânt, sănă tate, cultură, pro tec Ńia socială , acti vităŃi spo rti ve şi de
agrem ent,cu nr.de in registrare 330 0/27.07 .20 17 ;
- a vizul favora bil al Com isiei pen tru adm inistra Ńia publică locală, juridică, apărarea ordi nii şi liniştii publice a
drep tu rilor cetăŃenilor, cu n r.de inregistrare 3302 /27 .0 7.201 7;
În tem eiul 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 L egea nr. 215 /20 01 , a adm inistraŃi ei publice locale, repu blicată, cu m odificăril e şi com pletările ul terio are,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă m ajorare a capitalul ui social prin a port în num erar al S.C. „Serviciul de G ospodărire
C om unală Călinești ” S.R.L. cu a socia t unic C om una Călineşti , prin Consiliul Local al Com unei C ălineşti de la
683 .000 lei divi za t in 6 8.3 00 de pa rti sociale cu o valoa re nom inala de 10 l ei fiecare la 743.000 lei di vi zat in 74.300
de parti sociale cu o val oare nom inala d e 10 lei fiecare.
Art.2. Se m odifică Ac tul Constitutiv al societă ții în ceea ce pri ve ște capi tal ul social al socie tății și d atele de
identificare ale adm inistra torului.
Art.3. Se îm puternicește dl . Albește anu D um itru F lorinel, ce tățean rom ân, CNP 181111 3340432 , dom iciliat în
jud. T eleorm an, m un. Alexandria, str. T urnu M agurele , bl. 6 04, sc. A, e t. 3 , ap.16, pose so r al CI seri a T R, nr. 6032 16 ,
elibera t de SPCLEP Alexandri a la da ta de 17.11.2016, în calitate de adm inistrator unic al S.C. „Serviciul de
G ospodă rire Com unală Călinești” S.R .L., pentru ca în num ele și pe se am a Asocia tului unic al societă ții să în treprindă
toate actele necesare p en tru pune rea în aplicare a pre zentei hotă râri.
Art.4. Secre tarul com unei va com unica prezen ta hotărâre Instituți ei Pre fectului Județul T eleorm an, în vederea
exe rcitării control ului de leg alitate , Prim arului C om unei C ălinești, jud ețul T eleorm an, conducerii S.C . „Serviciul de
G ospodă rire Com unală Călin ești” S.R .L., autori tăților în drept și persoanelor interesa te .
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