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- CONSILIUL LOCAL – 
 
 
 

HOTARAREA nr.  36/27.07.2016 
privind aprobarea schimbarii reprezentantului Consiliului local al comunei Stefanestii de 

Jos in cadrul S.C. EURO APAVOL S.A. si in cadrul ADI EUROAPA Voluntari 
 

 
 

 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara in data de 
27.07.2016, 
Analizând: 

- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Stefanestii de Jos, şi nota de 
fundamentare ; 

- Raportul de specialitate intocmit de catre secretarul comunei Stefanestii de Jos; 
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local; 
- Hotărârea Consiliului Local Stefanestii de Jos nr. 59/11.12..2013 privind participarea 

comunei Stefanestii de Jos la majorarea capitalului social al SC EURO APAVOL SA, precum 
si pentru desemnarea reprezentantului Consiliului local Stefanestii de Jos in cadrul acestei 
structuri; precum si HCL 37/29.08.2013 privind aderarea comunei Stefanestii de Jos la ADI 
EURO APA VOLUNTARI si desemnarea reprezentantului comunei Stefanestii de Jso in cadrul 
Adunarii Generale a Asociatiei, 

- Adresa emisa de catre  ADI EUROAPA, inregistrata la noi cu nr. 11889/07.07.2016, 
privind mandatere reprezentant Consiliu local; 

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 -  Incepand cu data prezentei, se imputerniceste Dl. Gheorghita Mircea, cetăţean 
român, născut(ă) la data de 13.04.1978 in Bucuresti, domiciliat(ă) în Stefanestii de Jos, legitimat 
cu  C.I.  Seria  IF, nr. 313002, eliberat(ă) de SPCLEP VOLUNTARI la data de 20.04.2012, CNP 
1780413472011, 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. Activitatea sa va fi neretribuita. 

Art. 2 - Incepand cu data prezentei  se numeste dl. Stefan Ionel Robert, avand calitatea de 
primar al comunei Stefanestii de Jos, cetăţean român, născut la data de 11.09.1970 in Bucuresti, 
domiciliat în Stefanestii de Jos, posesor al C.I. seria  IF nr. 374350, eliberat de SPCLEP 



VOLUNTARI la data de 25.09.2013 ca membru al Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare 
Intracomunitara EUROAPA, din partea comunei Stefanestii de Jos. 

 (2) În situaţia în care d-nii Gheorghita Mircea si Stefan IOnel Robert, se află în 
imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, interesele consiliului local vor fi reprezentate 
de dl. Dorobantu Sorin Constantin, cetăţean român, născut la data de  in Bucuresti sectorul 1, 
domiciliat în Bucuresti, str. Baiculesti nr.9 bl. A1 sc.1 et. 7 ap. 32 sector 1, posesor al CNP 
18505164134.  

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

Art. 4 - Se împuterniceşte D-na Ilie Georgiana Daniela cetăţean român, născută la data 
de 31.03.1987, in Bucuresti, sector 1, domiciliată în Voluntari, Intrarea Becheanului, nr. 4, jud. 
Ilfov, posesor al C.I. seria IF, nr. 143642, eliberată de SPCLEP Voluntari la data de 12.04.2007, 
CNP 2870331410059, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea 
modificărilor rezultate din prezenta hotarare. 

Art. 5 – Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului 
Local Stefanestii de Jos vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6 -  Secretarul Consiliului Local Stefanestii de Jos va face publică prezenta hotărâre 
şi o va înainta Instituţiei Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate. 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                            SECRETAR COMUNA, 

GHEORGHITA VIRGILIU                                                          IULIA TUDOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri prezenti: 13 

Cu un numar de ___13___ voturi “pentru” din 15 consilieri in functie 

 


