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HOTARAREA NR. 25/09.08.2012 

 

 Consiliul local Stefanestii de Jos; 

Avand in vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului comunei Stefanestii de Jos; 

 Raportul de specialitate; 

 Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local; 
 Dovada privind disponibilitate a firmei emisa de Oficiul Registrului Comertului Ilfov 

de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. 534857/02.08.2012. 

Tinand cont de: 

 prevederile art. 2 lit. „g
^1

” coroborat cu dipozitiile art. 8 alin. 1 si alin. 2 lit. „e” 

din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare asa cum au fost aprobate de Ordonanta de Urgenta nr. 13/2008; 

 dispozitiile art. 12  alin. 1 lit. „f” din  Legea serviciului de alimentare cu apa si de 

canalizare nr. 241/2006 cu modificarile si completarile ulterioare asa cum au fost aprobate de 

Ordonanta de Urgenta nr. 13/2008; 

 prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” si „d”, respectiv alin. 6 pct. 14 din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată; 

In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 – republicata – cu privire la administratia 

publica locala – cu modificarile si completarile ulterioare: 

HOTARASTE 

Art. 1. Se aproba infiintarea unui operator local cu obiect de activitate serviciile de 

utilitate publica de apa si canalizare, ce vor fi prestate pe raza administrativa a comunei 

Stefanestii de Jos. 

   Art. 2. (1) Ca operator local, se aproba constituirea unei Societati Comerciale de Drept 

Privat avand asociat unic Comuna Stefanestii de Jos, care va functiona sub autoritatea 

Consiliului Local al comunei Stefanestii de Jos, avand urmatoarele elemente principale de 

organizare, dupa cum urmeaza: 

 Denumirea SC IDEAL PUBLIC SERV STEFANESTI SRL-conform dovezii 

disponibilitatii de denumire nr. 534857/02.08.2012, eliberata de ORC-ILFOV; 

 Forma juridica: societate comerciala cu raspundere limitata; 

 Sediul Social: sos. Stefanesti nr. 116, camera nr. 1, sat Stefanestii de Jos, comuna 

Stefanestii de Jos, jud. Ilfov 

 Obiectul de activitate va fi cel prevazut prin actul constitutiv; 

 Patrimoniul initial: capitalul social al societatii este de 200 lei. 



 Administrarea societatii: se realizeaza de catre un administrator  

 

 Art. 3-  Modul de organizare si functionare al societatii este concretizat in Actul 

Constitutiv. 

 Art. 4-  In vederea asigurarii unui spatiu corespunzator functionarii SC IDEAL PUBLC 

SERV STEFANESTI SRL se aproba contractul de comodat pentru stabilirea sediului societatii. 

Se imputerniceste d-na Dumitru Elena Luminita, administratorul societatii pentru a semna 

contractul de comodat din partea societatii. 

 Art. 5-  Cheltuielile necesare pentru infiintarea societatii se asigura din bugetul local al 

comunei Stefanestii de Jos. 

 Art. 6-  (1) Se imputerniceste dl. Rababoc Anghel, primarul comunei Stefanestii de Jos 

pentru a semna Actul Constitutiv al SC IDEAL PUBLIC SERV STEFANESTI SRL. 

 (2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, orice disozitie contrara se abroga. 

 Art. 7-  Secretarul comunei Stefanestii de Jos va asigura aducerea la cunostinta publica a 

prevederilor prezentei hotarari si comunicarea acesteia Institutiei Prefectului Judetului Ilfov. 

 

                          

PRESEDINTE SEDINTA,                                                                  SECRETAR COMUNA, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilieri prezenti:  13 

Cu un numar de __13__ voturi “pentru” din 15 consilieri in functie. 

 


