
ROMÂNIA 
JUDETULILFOV 

' COMUNA ŞTEF ĂNEŞTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind majorarea capitalului social al societăţii 

GOSPODARIE STEFANESTI S.R.L. 

Consiliul Loc9l 91 comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţ Ilfov: 
având În vedere: 

Expunerea de motive a Primarului Comunei Ştefăneştii de Jos; 
Raportul de specialitate al administratorului public; 
Referatul de specialitate al compartimentului contabilitate; 
Nota de fundamentare a Societăţii Gospodărie Ştefăneşti SRL; 

În conformitate cu prevederile: 
a) art. 92 alin. (2) lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 
b) art. 35 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) art. 2 I O şi art. 221 din Legea societăţilor nr.3 1/1990, republicată, cu modificările ş i compl etările 
ulterioare; 
d) Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51 /2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
e) Hotărârii Consiliului Local al Comunei Ştefăneştii de Jos nr. 06/26.01.2017 privind înfiinţarea 
societăţii GOSPODARIE STEFANESTI S.R.L.; 
t) Hotărârii Consiliului Local al Comunei Ştefăneştii de Jos nr. 32/ l 7.04.2019, privind adoptarea şi 
aprobarea Strategiei de reorganizare şi Planul de management pentru Societatea GOSPODARlE 
STEFANESTl S.R.L.; 
g) Hotărârii Consiliului Local al Comunei Ştefăneştii de Jos nr. 14/02.03.2019 privind aprobarea 
Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru UA T Comuna Ştefăneştii de Jos pe anul 2020; 
h) Hotărârii Consiliului Local al Comunei Ştefăneştii de Jos nr. 14/ 02.03.2020 privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Societatea Gospodărie Ştefăneşti SRL pe anul 2020; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) si lit. d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

nOTĂRĂST"F. 

Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social al societăţii GOSPODARIE STEFANESTI S.R.L 
de la 6.91 O.OOO lei la 7.41 O.OOO lei, prin aducerea unui apo1t în numerar de către asociatul unic comuna 
Ştefăneştii de Jos în valoare de 500.000 lei. 

Art.2. Se măreşte numărul părţilor sociale nominative ale societăţii GOSPODARJE 
STEFANESTI S.R.L. de la 691.000 părţi sociale la 741.000 părţi sociale. 

Art.3. În urma modificărilor intervenite, capitalul social al societăţii în valoare de 7.41 O.OOO lei, 
aport în numerar, reprezentând 741.000 părţi sociale, fiecare parte având o valoare de 1 O lei, se împarte 
astfel: 
- Asociatul unic COMUNA STEFANESTTI DE JOS deţine 741.000 părţi sociale nominative cu o 
valoare de 7.41 O.OOO lei (şapte milioane patru sute zece mii Jei), având o cotă de participare la beneficii 
şi pierderi de I 00 % din capitalul social. 



Art.4. Suma de 500.000 lei va fi alocată de la bugetul local pe anul 2020 al comunei Ştefăneştii 
de Jos, Capitolul bugetar. 51-72.01 Majorare capital social Gospodărie Ştefăneşti SRL. 

Art.5. Se împuterniceşte domnul Ştefan Ionel Robert, primarul comunei Ştefăneştii de Jos, în 

calitate de reprezentant legal, să semneze în numele şi pe seama comunei Ştefăneştii de Jos, decizia de 
asociat unic şi Actul Constitutiv al Societăţii GOSPODARIE STEFANESTI SRL, actualizat la data 
majorării capitalului social. 

Art.6. Se împuterniceşte domnul Artur NAZARIAN, în calitate de Administrator - Director 
General, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului 
Constitutiv al Societăţii GOSPODARIE STEFANESTI SRL la Oficiul Registrului Comerţului, în 
termen legal, pentru a fi menţionate în registrul comerţului şi publicate în Monitorul Oficial al 
României. 

Art.7. Responsabilă cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este Societatea 
Gospodărie Ştefăneşti SRL prin reprezentantul legal. 

Art.8. Primarul comunei Ştefăneştii de Jos se va asigura de executarea prevederilor 
prezentei hotărâri. 

Art.9. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţa publică prezenta hotărâre. 

INITIATOR, , 
PRIMAR 

FAN Ionel Robert 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
COMUNA ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A NR. / ---- ---------
privind majorarea capitalului social al societăţii 

GOSPODARJE STEFANESTI S.R.L. 

Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţ Ilfov: 
având în vedere: 

Expunerea de motive a Primarului Comunei Ştefăneştii de Jos; 
Raportul de specia litate a l administratorului public; 
Referatul de specialitate al compartimentului contabilitate; 
Nota de fundamentare a Societăţii Gospodărie Ştefăneşti SRL; 

În conformitate cu prevederile: 
i) art. 92 alin. (2) lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 
j) art. 35 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
k) art. 21 O şi art. 221 din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
1) Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
m) Hotărârii Consiliului Local al Comunei Ştefăneştii de Jos nr. 06/26.01 .2017 privind înfiinţarea 
societăţii OOSPODARIE STEF ANESTI S.R.L.; 
n) Hotărârii Consiliului Local al Comunei Ştefăneştii de Jos nr. 32/17.04.2019, privind adoptarea şi 
aprobarea Strategiei de reorganizare şi Planul de management pentru Societatea GOSPODARJE 
STEF ANESTI S.R.L.; 
o) Hotărârii Consiliului Local al Comunei Ştefăneştii de Jos nr. 14/02.03.2019 privind aprobarea 
Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru UAT Comuna Ştefăneştii de Jos pe anul 2020; 
p) Hotărârii Consiliului Local al Comunei Ştefăneştii de Jos nr. 14/ 02.03.2020 privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Societatea Gospodărie Ştefăneşti SRL pe anul 2020; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) silit. d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social al societăţii GOSPODARIE STEF ANESTI S.R.L 
de la 6.910.000 lei la 7.41 O.OOO lei, prin aducerea unui aport în numerar de către asociatul unic comuna 
Ştefăneştii de Jos în valoare de 500.000 lei. 

Art.2. Se măreşte numărul părţilor sociale nominative ale societăţii GOSPODARJE 
STEFANESTI S.R.L. de la 691.000 părţi sociale la 741.000 părţi sociale. 

Art.3. În urma modificărilor intervenite, capitalul social al societăţii în valoare de 7.41 O.OOO lei, 
aport în numerar, reprezentând 741.000 părţi sociale, fiecare parte având o valoare de 1 O lei, se împarte 
astfel: 
- Asociatul unic COMUNA STEFANESTII DE JOS deţine 741.000 părţi sociale nominative cu o 
valoare de 7.41 O.OOO lei (şapte milioane patru sute zece mii lei), având o cotă de participare la beneficii 
şi pierderi de 100 % din capitalul social. 



Art.4. Suma de 500.000 lei va fi alocată de la bugetul local pe anul 2020 al comunei Ştefăneştii 
de Jos, Capitolul bugetar. 51-72.0 l Majorare capital social Gospodărie Ştefăneşti SRL. 

Art.5. Se împuterniceşte domnul Ştefan Ionel Robert, primarul comunei Ştefăneştii de Jos, în 
calitate de reprezentant legal, să semneze în numele şi pe seama comunei Ştefăneştii de Jos, decizia de 
asociat unic şi Actul Constitutiv al Societăţii GOSPODARIE STEF ANESTI SRL, actualizat la data 
majorării capitalului social. 

Art.6. Se împuterniceşte domnul Artur NAZARIAN, în calitate de Administrator - Director 
General, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului 
Constitutiv al Societăţii GOSPODARIE STEFANESTI SRL la Oficiul Registrului Comerţului, în 
termen legal, pentru a fi menţionate în registrul comerţului şi publicate în Monitorul Oficial al 
României. 

Art. 7. Responsabilă cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este Societatea 
Gospodărie Ştefăneşti SRL prin reprezentantul legal. 

Art.8. Primarul comunei Ştefăneştii de Jos se va asigura de executarea prevederilor 
prezentei hotărâri. 

Art.9. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţa publică prezenta hotărâre. 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

G AFTON Corina Andreea 

Consilieri prezenti: _ _ la şedinţa ordinară din data de 30.06.2020. 
Cu un număr de _ _ voturi "pentru" din 12 consilieri în funcţie. 
Cu un număr de _ _ voturi "im potriva" din 12 consilieri în funcţie. 

Cu un număr de __ "abtineri" din 12 consilieri în funcţie. 



EXPUNERE DE MOTIVE 

Societatea Gospodărie Ştefăneşti SRL este persoană juridică română, 

constituită ca SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, care îşi desfăşoară 

activitatea în conformitate cu prevederile actului constitutiv şi al legislaţiei române, 

specifice în vigoare. 

UAT Ştefăneştii de Jos are calitatea de asociat unic al operatorului economic 

Gospodărie Ştefăneşti SRL. Pentru a se asigura funcţionarea operatorului economic, 

administratorul - director general Artur Nazarian a înaintat o notă de fundamentare 

privind suplimentarea investiţiilor aferente anului 2020, spre aprobarea Consiliului 

Local al Comunei Ştefăneştii de Jos, Jud. Ilfov. 

Fundamentarea se bazează în integralitate pe legislaţia aplicabilă societăţilor 

comerciale din România, coroborată cu legislaţia şi reglementările existente în 

domeniul instituţiilor de interes public. 

Având în vedere prevederile legislative invocate, propun aprobarea unei 

hotărâri de consiliu local privind majorarea capitalului socia l al Societăţii 

Gospodărie Ştefăneşti SRL. 

INIŢIATOR, 

PRI 
ŞTEFAN Io 



RAPORT DE SPECIALITATE 

Având în vedere că în conformitate cu prevederile OUG 57/2019 privind 

codul administrativ, Consiliul local adoptă hotărâri privind societăţile comerciale de 

interes local. 

Luând în considerare nota de fundamentare a societăţii GOSPODĂRIE 

ŞTEFĂNEŞTI SRL, aceasta se pliază în totalitate pe legislaţia aplicabilă societăţilor 

comerciale din România, legislaţia privind finanţele publice locale, coroborată cu 

legislaţia şi reglementările existente în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi 

publice în general, respectiv în domeniul serviciilor de salubrizare, iluminat public, 

transport public de călători, precum şi cu alte acte normative în domeniu specifice 

instituţiilor de interes public, consider că este oportună realizarea unei investiţii 

pentru optimizarea colectării şi sortării eficiente a deşeurilor reciclabile ce vor fi 

colectate de pe raza comunei Ştefăneştii de Jos şi sunt îndeplinite condiţiile legale şi 

supun spre promovare proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al 

Societăţii Gospodărie Ştefăneşti SRL. 

ADMINIST 



REFERAT DE SPECIALITATE 

AL COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE 

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul bugetului pe anul 2020, la capitolul 51 

- 72.01 - majorare capital social societate, a fost prevăzută suma de 500,000 lei 

pentru majorarea capitalului social al Societăţii Gospodărie Ştefăneşti SRL. 

Aşadar, în vederea majorării capitalului social al Societăţii Gospodărie 

Ştefăneşti SRL, este disponibilă suma de 500,000 lei. 

COMPARTIMENT CONT ABILITA TE, 

CON:f_1!3}': 
DRĂGAN /~Luminiţa 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIUL Ul LOCAL 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget - finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 

comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, s-a întrunit în şedinţa de lucru în 

ziua de 30.06.2020 şi a supus analizei sale proiectul de hotărâre privind majorarea 

capitalului social al societăţii GOSPODARIE STEF ANESTI S.R.L„ 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ considerăm că îndeplineşte criteriile de oportunitate. 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm favorabil 

proiectul de hotărâre. 

PREŞEDINTE COMISIE 

PETRICĂION 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru administraţie publică locală , juridică si de apărare a ordinii şi 

liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, s-a întrunit în şedinţa de lucru în ziua de 

30.06.2020 şi a supus analizei sale proiectul de hotărâre privind majorarea 

capitalului social al societăţii GOSPODARIE STEFANESTI S.R.L„ 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ considerăm că îndeplineşte criteriile de oportunitate. 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm favorabil 

proiectul de hotărâre. 

PREŞEDINTE COMISIE 

CHIRU IONEL 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi 

sportive, agrement şi turism, s-a întrunit în şedinţa de lucru în ziua de 30.06.2020 şi 

a supus analizei sale proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al 

societătii GOSPODARJE STEF ANESTI S.R.L„ 
' 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ considerăm că îndeplineşte criterii le de oportunitate. 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm favorabil 

proiectul de hotărâre. 

PREŞEDINTE COMISIE 

GHEO.R.Gn.E c1u.:::n.-1A.N 



GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI SRL, Comuna Ştefăneştii de Jos, 

Şoseaua ŞTEFĂNEŞTI, Nr. 116, Camera 3, 

Judeţ Ilfov, număr de înmatriculare J23/2199/2017, CUI RO 37563771 

Pr1rnana t ..., /1 ,:, j 
I 

iV de JOS 

1i 'J.~1 -· ~/\ Q/)1 
z,.J C L~ JJ(l4),ZjJ 

NOTĂ DE FUNDAMENT ARE 

N R.1 ÎJ~26.06.2020 

Privind majorarea capitalului social prin aport în numerar al Asociatului unic 
Comuna Ştefăneştii de Jos prin Consiliul Local Ştefăneştii de Jos 

corelat cu necesitatea şi oportunitatea efectuării de cheltuieli de investiţii, precum şi cu necesarul 
suplimentar de investiţii în salubrizarea Comunei Ştefăneştii de Jos 

(plan de investiţii suplimentar) 
în condiţiile aplicării Strategiei de reorganizare, a Planului de management al Societăţii 

Gospodărie Ştefăneşti SRL 

I. Aspecte generale/competenţa 

Asociatul Unic are ca şi competenţă aprobarea majorării capitalului social în conformitate cu 
prevederile art. 8 corelat cu art. 10.1 din Actul constitutiv al Societăţii Gospodărie Ştefăneşti SRL, 
în condiţiile şi cu respectarea procedurilor legale. 

II. Introducere şi prevederi legale 

Potrivit prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local 
are iniţiative şi hotărăşte, în condiţiile respectării legii, în integralitatea problemelor de interes 
local, iar în exercitarea atribuţiilor privind organizarea şi functionarea societăţilor comerciale de 
interes local, exercită în numele unităţii administrativ teritoriale ("UA T"), totalitatea drepturilor şi 
obligaţiilor ce derivă din calitatea de asociat la respectivele societăţi comerciale. 

În aceste condiţii, Consiliul Local hotărăşte asupra înfiinţării şi reorganizării regiilor de interes 
h.)~UI , TnnlnfCCl.GQ ln~ \. l \.U~ll pYt>lh,,9, oo....,i ..;i \. C\ 11 ~ c:>rr1.,g.-,g ; - 1 c 7 .i ac, .-- ; c. :: p"-"ht: ac. do ;_t-c r c.A 1.c.cn l ~ ; 

instituie normele de organizare, funcţionare şi control ale acestora. 

În acelaşi timp, Consi liul Local poate hotărî referitor la participarea cu capital sau bunuri, în 
numele şi respectând interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la înfiinţarea, 

funcţionarea şi dezvoltarea unor entităţi de interes şi utilitate publică locală. 

Potrivit art. 21 O, alin. ( 1) coroborat cu prevederile art. 221 din Legea nr. 31 / 1990 privind societăţi le 
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, "Capitalul social se poate mări 
prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în 
schimbul unor noi aporturi în numerar şi/ sau în natură. ". 



De asemenea, în conformitate cu art. 35, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, "Autorităţile deliberative pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele 
şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăţi comerciale 
sau la înfiinţarea unor servicii de interes public local ori Judeţean, după caz, în condiţiile legii. 
Autorităţile deliberative pot hotări achiziţionarea, fn numele şi fn interesul cotectivităfilor locale 
pe care le reprezintă, de acţiuni la societăţile la a căror constituire au participat cu aport de 
capital sau în natură şi pot majora sau diminua capitalul social al acestora, în condiţiile legii". 

Pe cale de consecinţă, având în vedere prevederile art. 21 O din Legea nr. 31 /1990, sumele astfel 
alocate de la bugetul local pentru realizarea programelor de investif ii urmează să majoreze 
capitalul social al Gospodărie Ştefăneşti SRL. în acest context, sumele în discuţie urmează să 
constituie aport în numerar al asociatului unic al societăţii, Comuna Ştefăneştii de Jos prin 
Consiliul Local Ştefăneştii de Jos, la capitalul social al Gospodărie Ştefăneşti SRL. 

III. Scop şi obiective 

Scopul majorării capitalului social al Societăţii Gospodărie Ştefăneşti SRL este de a pune în 
aplicare Planul de investiţii aprobat prin intermediul Strategiei de reorganizare şi prin Planul de 
management pentru perioada 2019 - 2023 în vederea sporirii activităţi i operaţionale având ca 
obiectiv fundamental îndeplinirea obiectului de activitate. 

Astfel, urmare prezentei majorări de capital social, Societatea urmează a demara procedurile în 
vederea realizarii unei investiţii într-o Staţie de sortare a deşeurilor cu ajutorul căreia să poată 
separa deşeurile menajere colectate selectiv de la populaţie în pubele personalizate de deşeurile în 
amestec: deşeu reciclabil amestecat cu deşeu biodegradabil, aşa cum este prezentat în Anexa nr. 
I, parte integrantă a planului de investiţii al Societăţii. Faţă de aprobarea majorării de capital social 
din luna martie 2020, Gospodărie Ştefăneşti SRL precizează că planul de investiţii este îndeplinit, 
inclusiv în domeniul de activitate al salubrizării. 

Obiectivele urmărite a fi realizate prin intermediul acestor investiţii sunt cele stabilite şi aprobate 
în cadrul Strategiei de reorganizare şi prin Planul de management pentru perioada 2019 - 2023, 
aşa cum au fost acestea adoptate prin intermediul HCL al Comunei Ştefăneştii de Jos nr. 
32/17.04.2019. Astfel, investiţia finală va trebui să acopere următoarele necesităţi de utilare: 

1. Benzi transportoare de alimentare şi transport deşeuri; 

2. Ciur rotativ sau sită vibrante, cu rolul de a separa deşeurile reciclabile de deşeul biodegradabil; 
3. Cabină de sortare, unde să îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori, care efectiv selectează 

ucşcurllc pc :::.unurl UIIbrll<:>; 

4. Presa de balotat automată care realizează baloţii pe categorii de material (hârtie, carton, PET 
etc). 

De asemenea, investiţiile astfel preconizate îşi vor aduce aportul la realizarea obiectivelor specifice 
şi a indicatorilor de performanţă ai Societăţii asumaţi prin intermediul aceleaşi Strategii de 
reorganizare şi Planului de management. 



IV. Fundamentare 

Fundamentarea cheltuielilor de capital aferente elementelor cuprinse în planul de investiţii al 
Societăţii a a vut drept baza, neces ita iile identificate prin intermediul S trategiei de reo rganizare ş i 

Planului de management pentru perioada 2019 - 2023. 

Prin intermediul instrumentelor de marketing, Societatea a realizat estimarea valorii investiţiilor 
ce unnează a fi realizate confonn cercetărilor de piaţă actuale şi , preconizează, că respectivele pot 
fi achiziţionate şi în sistem de finanţare în rate, funcţie de disponibilul financiar (cash-flow) şi 

mixul de finanţare optim al Societăţii la fiecare moment adecvat achiziţiei. 

Având în vedere costurile de achiziţie actual estimate prin instrumentele de marketing adecvate, 
nivelul preţurilor aprobate prin intermediul HCL al Comunei Ştefăneştii de Jos nr. 33/17.04.2019 
completată cu prevederile HCL nr. 85/ 31.10.2019 precum şi rata estimată de amortizare a 
elementelor din Planul de investiţii , rezultă un efo1t financiar anual în ceea ce priveşte recuperarea 
cheltuielilor cu investiţiile în valoare de aproximativ 70.028 lei, la o durată medie de amortizare 
de 6,0 ani, ceea ce denotă caracterul investiţional al implementarii strategiei pe termen mediu şi 
lung a Societăţii. 

De asemenea, la actualul nivel investiţional au fost avute în vedere şi următoarele: 
1. HCL nr. 14/ 02.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Societatea 

Gospodărie Ştefăneşti SRL pe anul 2020; 

2. HCL nr. 16/ 02.03.2020 privind aprobarea modalităţii de delegare a gestiunii serviciilor publice 
de transport persoane în aria teritorială de competenţă a UAT Ştefăneştii de Jos, a 
documentaţiei în vederea atribuirii şi atribuirea prestării serviciilor; 

3. HCL nr. 17/ 02.03.2020 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare către Societatea 
Gospodărie Ştefăneşti SRL. 

Prin urmare, nivelul activităţii operaţionale a Societăţii va creşte semnificativ atât în ceea ce 
priveşte activitatea desfăşurată pentru UAT dar şi pentru diverşi agenţi economici (WDP, METRO 
etc.) şi persoane fizice din raza UAT, cu modificarea în consecinţă a activităţilor reglementate 
desfăşurate, conform prevederilor legale. 

Astfel, în vederea operaţionalizării utilajelor ce urmează a fi achiziţionate se estimează o creştere 
a volumului activităţii prestate care să detennine recuperarea, prin intermediul veniturilor, cel 
puţin a valorii de aproximativ 70.028 lei reprezentând cheltuieli de amortizare la care se adaugă şi 
cheltuieli referitoare la salarii, combustibil, consumabile etc. Aceste cheltuieli, în integralitatea lor, 
VOr fi SUpOrtate (1jn Ven1tuflle :SOC1etap! lJOSpOUartc ;iLCHlllC~ll O l'UJ vu11I\Jrm D~v 1,c;,a 1v1 ,,h• 

cheltuieli anexate la facturi le emise şi care urmează a fi recepţionate şi plătite de către clienţii 
Societăţii. 



V. Propuneri 

În conformitate cu prevederile art. 113, lit. f) şi m) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republ icată, cu modificările şi actualizările ulterioare şi având în vedere elementele 
invocate anterior, so licităm Consiliului Local Ştefăneştii de Jos următoare l e: 

I . Aprobarea planului de investiţii suplimentar pentru anul 2020 al Societăţii Gospodărie 

Ştefăneşti SRL, aşa cum este acesta prezentat în Anexa nr. 1. 

2. Aprobarea majorării capitalului social al Gospodărie Ştefăneşti SRL cu aport în numerar în 
valoare totală de 500.000 lei, de la valoarea actuală de 6.910.000 lei la valoarea de 7.410.000 

lei, prin emiterea unui număr maxim de 50.000 părţi sociale, la un pret de 1 O lei/ parte socială, 
egal cu valoarea nominală a unei părţi sociale. Evoluţia capitalul social al Societăţii este 
prezentată în Anexa nr. 2. 

3. Societatea Gospodarie Ştefăneşti SRL va utiliza numerarul adus ca aport de către asociatul 
unic în scopul celor fundamentate în prezenta notă sau în sensul celor decise de reprezentantul 
Asociatului Unic iar eventuale alte investiţii care să susţină planul actual de investiţii al 
societăţii vor fi suportate din profitul/ surplusul generat în exerciţiul financiar curent ş i cele 
viitoare, conform celor fundamentate în bugetul de v enituri ş i cheltuieli pe anul 2020. 

GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI SRL, 

Artur NAZARIAN, Administrator - Director General 



Nr. 
crt 

1 

Anexa nr. 1 la Nota de fundamentare rv. Lt5i126.06.2020 

Denumirea obiectivului de invesitiţii/ 
mijlocului fix/ Durată 

Elementul din planul de investiţii Nr. Valoare unitară Valoare estimată Valoare estimată Valoare estimată amortizare 
anual unităţi (Euro cu TVA) (Euro cu TVA) (Lei cu TVA) (Lei fără TVA) (ani) 

Staţiile de sortare şi separare a deşeurilor 
menaiere colectate selectiv 1 103.093 103.093 500.000 420. 168 60 
TOT AL estimat 103.093 500.000 420.168 6.0 

NOTE: 

*) valorile de achiziţie sunt estimate conformcercetări de piaţă actuale şi pot fi achiziţionate şi în sistem de finanţare în rate 

**) cursul de schimb valutar utilizat în calculJI valorilor de investiţii este de 4 ,85 lei/ 1 euro 

GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI SRL, 

Artur NAZARIAN, Administrator - Director General 

Efort anual 
pentru 

Rată lunară rea.1perarea 
amortizare investme (lei) 

5.836 70.028 
5.836 70.028 



Anexa nr. 2 la Nota de fundamentare nr. __ /26.06.2020 

Capital social Hotărâre Număr părţi Valoarea Total valoare 
Consiliul sociale emise nominală capital social 
Local - lei - - lei -

La înfiintare 6/26.01.17 100 10 I.OOO 
Modificare I 26/29.05.17 20.900 10 210.000 
Modificare 2 57/27.07.18 20.000 10 410.000 
Modificare 3 42/29.05.19 500.000 10 5.41 O.OOO 
Modificare 4 24/23.03.20 150.000 10 6.910.000 
Propunere actuală Iunie 2020 50.000 10 7.41 O.OOO 
de maiorare 

GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI SRL, 

Artur NAZARIAN, Administrator - Director General 


