
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ILFOV 

COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 

CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E A NR. 53 / 30.06.2020 
privind majorarea capitalului social al societății 

GOSPODARIE STEFANESTI S.R.L. 

 

Consiliul Local al comunei Ștefăneștii de Jos, Județ Ilfov: 

având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului Comunei Ștefăneștii de Jos; 

- Raportul de specialitate al administratorului public; 

- Referatul de specialitate al compartimentului contabilitate; 

- Nota de fundamentare a Societății Gospodărie Ștefănești SRL; 

În conformitate cu prevederile: 

i) art. 92 alin. (2) lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;  

j) art. 35 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  

k) art. 210 şi art. 221 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

l) Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

m) Hotărârii Consiliului Local al Comunei Ștefăneștii de Jos nr. 06/26.01.2017 privind înființarea 

societății GOSPODARIE STEFANESTI S.R.L.; 

n) Hotărârii Consiliului Local al Comunei Ștefăneștii de Jos nr. 32/17.04.2019, privind adoptarea și 

aprobarea Strategiei de reorganizare și Planul de management pentru Societatea GOSPODARIE 

STEFANESTI S.R.L.; 

o) Hotărârii Consiliului Local al Comunei Ștefăneștii de Jos nr. 14/02.03.2019 privind aprobarea 

Bugetului de venituri și cheltuieli pentru UAT Comuna Ștefăneștii de Jos pe anul 2020; 

p) Hotărârii Consiliului Local al Comunei Ștefăneștii de Jos nr. 14/ 02.03.2020 privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli pentru Societatea Gospodărie Ștefănești SRL pe anul 2020; 

 

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

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social al societății GOSPODARIE STEFANESTI S.R.L 

de la 6.910.000 lei la 7.410.000 lei, prin aducerea unui aport în numerar de către asociatul unic comuna 

Ștefăneștii de Jos în valoare de 500.000 lei. 

 

Art.2. Se mărește numărul părților sociale nominative ale societății GOSPODARIE 

STEFANESTI S.R.L. de la 691.000 părți sociale la 741.000 părți sociale. 

 

Art.3. În urma modificărilor intervenite, capitalul social al societății în valoare de 7.410.000 lei, 

aport în numerar, reprezentând 741.000 părți sociale, fiecare parte având o valoare de 10 lei, se împarte 

astfel: 

- Asociatul unic COMUNA STEFANESTII DE JOS deține 741.000 părți sociale nominative cu o 

valoare de 7.410.000 lei (șapte milioane patru sute zece mii lei), având o cotă de participare la beneficii 

și 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 Ștefăneștii 

de Jos, Capitolul bugetar. 51-72.01 Majorare capital social Gospodărie Ștefănești SRL. 

Art.5. Se împuternicește domnul Ștefan Ionel Robert, primarul comunei Ștefăneștii de Jos, în 

calitate de reprezentant legal, să semneze în numele și pe seama comunei Ștefăneștii de Jos, decizia de 

asociat unic și Actul Constitutiv al Societății GOSPODARIE STEFANESTI SRL, actualizat la data 

majorării capitalului social. 

Art.6. Se împuternicește domnul Artur NAZARIAN, în calitate de Administrator - Director 

General, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului 

Constitutiv al Societății GOSPODARIE STEFANESTI SRL la Oficiul Registrului Comerțului, în 

termen legal, pentru a fi menționate în registrul comerțului şi publicate în Monitorul Oficial al 

României. 

Art.7. Responsabilă cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este Societatea 

Gospodărie Ștefănești SRL prin reprezentantul legal. 

Art.8. Primarul comunei Ștefăneștii de Jos se va asigura de executarea prevederilor 

prezentei hotărâri. 

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

GAFTON Corina Andreea 

Consilieri prezenti: 11  la ședința ordinară din data de 30.06.2020. 

Cu un număr de 8 voturi “pentru” din 12 consilieri în funcție. 

Cu un număr de 3 voturi “impotriva” din 12 consilieri în funcție. 

Cu un număr de 0 “abtineri” din 12 consilieri  în funcție. 



 

Anexa nr. 1 la Nota de fundamentare nr. ____/26.06.2020 

Nr. 
crt.  

Denumirea obiectivului de invesitiții/ 
mijlocului fix/  

Elementul din planul de investiții 
anual 

Nr. 
unități 

 Valoare unitară 
(Euro cu TVA)  

 Valoare estimată 
(Euro cu TVA)  

 Valoare estimată 
(Lei cu TVA)  

 Valoare estimată 
(Lei fără TVA)  

 Durată 
amortizare 

(ani)  
 Rată lunară 
amortizare   

 Efort anual 
pentru 

recuperarea 
investiție (lei)  

1 
Stațiile de sortare și separare a deșeurilor 
menajere colectate selectiv 1 103.093 103.093 500.000 420.168 6,0 5.836 70.028 

 TOTAL estimat    103.093 500.000 420.168 6,0 5.836 70.028 

NOTE: 

*) valorile de achiziție sunt estimate conform cercetări de piață actuale și pot fi achiziționate și în sistem de finanțare în rate 

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

 

 

 
GOSPODĂRIE ȘTEFĂNEȘTI SRL, 

Artur NAZARIAN, Administrator – Director General 

________________________________________ 



 

 

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

 

 

Capital social Hotărâre 

Consiliul 

Local 

Număr părți 

sociale emise 

Valoarea 

nominală 

- lei - 

Total valoare 

capital social 

 - lei - 

La înființare 6/26.01.17 100 10 1.000 

Modificare 1 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 5.410.000 

Modificare 4 24/23.03.20 150.000 10 6.910.000 

Propunere actuală 

de majorare  

Iunie 2020 50.000 10 7.410.000 

 

 

 
 
GOSPODĂRIE ȘTEFĂNEȘTI SRL, 

Artur NAZARIAN, Administrator – Director General 

________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


