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HOTĂRÂREA  NR. 24/19.04.2016 

privind majorarea aportului Comunei  Ştefăneştii de Jos, prin Consiliul Local al Comunei 
Ştefăneştii de Jos la  

capitalul social   al  S.C. EURO APAVOL S.A. 
 
Consiliul Local al Comunei Stefanestii de Jos, judeţul Ilfov, intrunit in sedinta extraordinara in data 
de 19.04.2016 
Analizând: 

- Expunerea de motive a primarului comunei; 
- Raportul compartimentului de resort ; 
- Adresa nr. 931/08.02.2016 a S.C. EURO APAVOL S.A. privind majorarea capitalului social, 

inregistrata la institutia noastra sub nr. 2038/09.02.2016; 
- Hotărârea Consiliului Local Stefanestii de Jos  nr. 59/2013 privind aprobarea participarii,  

alaturi de Consiliul Local Voluntari si Consiliul Local Sinesti la majorarea capitalului social al S.C. 
Euro Apavol S.A.; 

- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare 
nr. 201/512/2013; 

- Actul constitutiv al S.C. Euro Apavol S.A. – actualizat; 
- Faptul că S.C. EURO APAVOL S.A. desfăşoară exclusiv activităţi din sfera 

furnizării/prestării serviciilor  de alimentare cu apă şi de canalizare; 
 În scopul asigurării condiţiilor legale unei mai bune gestiuni a serviciului public de apă şi 

canalizare. 
Ţinând cont de: 

- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 – republicata, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă şi canalizare – 
republicata,  cu modificările şi completările ulterioare;  

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

- prevederile Legii  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. „a” şi “d”, alin (3)  lit. “c” şi alin. (6) lit. “a” 
pct. 14 din Legea nr. 215/2001 cu privire la administraţia publică locală,  republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

În temeiul art. 45  alin. (1)  şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr. 215/2001   cu privire la 
administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:  

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1.  Se aproba majorarea aportul Comunei Ştefăneştii de Jos, prin Consiliul Local al 
comunei Ştefăneştii de Jos  la capitalul social al  S.C. Euro Apavol S.A.  cu suma de 20.000 Lei, prin 
subscriere de noi actiuni cu valoare nominala de 1 Leu/actiune.     

Art. 2. Se aproba plata actiunilor subscrise in cadrul operatiunii de majorare a capitalului 
social al S.C. Euro Apavol S.A. in contul societatii RO 35 BTRL RONC SOC0 P481 3801 deschis la 
Banca Transilvania – Sucursala Voluntari. 

Art. 3. 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 Roată nr. 54, judeţul Ilfov, posesor CI seria IF nr. 
164178, CNP 2760520182775, eliberat de SPCLEP Voluntari la data de 04.10.2007 
 Art. 4 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 

PIRVU ION              
        CONTRASEMNEAZĂ 

                                SECRETAR  AL COMUNEI, 
                                                                                                      
                                                                                                            IULIA TUDOR  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri prezenti:9 
Adoptata cu __8___ voturi “pentru” din 14 consilieri in functie 
 
 
 
 


