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HOTĂRÂREA NR. 59/11.12.2013 

privind aprobarea participării, alături de Consiliul Local Voluntari şi Consilul Local 

Sineşti, la majorarea capitalului social al  S.C. EURO APAVOL S.A. 
 

 

Consiliul Local al Comunei Stefanestii de Jos, judeţul Ilfov, intrunit in sedinta extraordinara in 

data de 11.12.2013 

Analizând: 

- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Stefanestii de Jos, şi expunerea de 

motive ; 

- Avizul Comisiei  de specialitate a Consiliului Local; 

- Raportul de specialitate intocmit de catre secretarul comunei Stefanestii de Jos; 

- Hotărârea Consiliului Local Stefanestii de Jos nr. 37/29.08.2013 privind afilierea 

comunei Stefanestii de Jos - Ilfov  la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi 

Publice “Euro Apa”; 

- Faptul că S.C. EURO APAVOL S.A. desfăşoară exclusiv activităţi din sfera 

furnizării/prestării serviciilor  de alimentare cu apă şi de canalizare; 

 

Ţinând cont de: 

- prevederile art. 2 lit. “h” coroborat cu dispoziţiile art. 8 alin. (1) şi alin. (3)  lit. “f” 

coroborat cu dispozitiile art. 31 alin. (1) lit. “a” si alin. (2)  din Legea serviciilor comunitare de 

utilităţi publice nr. 51/2006- republicata; 

- dispoziţiile art. 12 alin. (1) lit. “f”  coroborat cu dispozitiile art. 22 alin. (1) lit. “a” si 

alin. (2) din Legea nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă şi canalizare - 

republicata;  

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. „a” şi “d”, alin. (6) lit. “a” pct. 14 şi 

alin. (7) lit. “a”  si lit. “c” din Legea nr. 215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) cu privire la 

administraţia publică locală; 

În temeiul art. 45  alin. (1)  şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr. 215/2001 

(**republicată**)(*actualizată*)  cu privire la administraţia publică locală:  

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 -  Se aprobă participarea, alături de Consiliul Local Voluntari şi Consiliul Local 

Sineşti, la majorarea capitalului social al operatorului regional S.C. Euro Apavol S.A., în 

vederea dobândirii calităţii de acţionar al acestui  operator regional de către  Consiliul Local 

Stefanestii de Jos.  

Art. 2 -  (1) Se imputerniceste Dl. Grigore Gheorghe, cetăţean român, născut(ă) la data 

de 08.12.1959 in Stefanestii de Jos, domiciliat(ă) în str. Zorilor nr. 37 Stefanestii de Jos - Ilfov, 

legitimat cu  C.I.  Seria  IF, nr. 269455, eliberat(ă) de Voluntari la data de 22.11.2010, CNP 

1591208400372, sa semneze in numele Consiliului Local Stefanestii de Jos modificarile ce vor 

surveni la actul constitutiv al societatii, precum si hotararile adoptate de catre Adunarea  

Generala a Acţionarilor S.C. “Euro Apavol” S.A.  



Art. 3 -  Se aprobă aportul de capital social, în numerar, în cuantum de 500 lei, al 

Consiliului Local Stefanestii de Jos la patrimoniul iniţial al S.C. Euro Apavol S.A.  

 Art. 4 - În vederea efectuării procedurilor legale de modificare a Actului Constitutiv 

al S.C. “Euro Apavol” S.A. se deleagă dna. Vasile Maria Magdalena, cetăţean român, 

căsătorită, născută la data de 20.05.1976 în România, municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, sex 

feminin, fica lui - şi Maria, domiciliată în oraşul Voluntari, str. Ion Roata nr. 54, judeţul Ilfov, 

posesor CI seria IF nr. 164178, CNP 2760520182775, eliberat de SPCLEP Voluntari la data de 

04.10.2007. 

Art. 5 – Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului 

Local Stefanestii de Jos vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6 - Se împuterniceşte D-na Bulgaru Laura Andreea, cetăţean român, născută  la 

data de 29.01.1983,  în Bucuresti, sector 1, domiciliată în comuna Stefanestii de Jos, sos. 

Stefanesti nr. 170 posesor al C.I. Seria  IF, nr. 366173,  eliberat(ă) de SPCLEP Voluntari la 

data de 25.07.2013, CNP 2830129410020,  să îndeplinească procedurile privind depunerea 

sumelor pentru patrimoniu.  

Art. 7 -  Secretarul Consiliului Local Stefanestii de Jos va face publică prezenta 

hotărâre şi o va înainta Instituţiei Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate. 

 

PREŞEDINTE SEDINŢĂ 

_______________________             CONTRASEMNEAZĂ 

                      SECRETAR  AL COMUNEI 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilieri prezenti: 15 

Cu un numar de ___14___ voturi “pentru” din 15 consilieri in functie 

 

 

 

 

 


