
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ILFOV 

CONSILIUL LOCAL ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 

HOTĂRÂREA NR. 54/30.06.2020 
privind aprobarea acordării de către societatea Gospodărie 

Ștefănești SRL a unor reduceri comerciale suplimentare  

Având în vedere: 

- Expunerea de motive al primarului comunei Ștefăneștii de Jos;

- Raportul de specialitate al administratorului public;

- Adresa nr. 12792/24.06.2020 a conducerii Societății Gospodărie Ștefănești SRL;

- Solicitarea cu nr. 12793/24.06.2020 a societății Warehouses de Pauw Romania S.R.L.;

În conformitate cu prevederile:

- HCL nr. 6/26.01.2017 prin care a fost înființată Societatea Gospodărie Ștefănești SRL, societate

de interes public local având ca asociat unic UAT Ștefăneștii de Jos;

- HCL nr. 33/ 17.04.2019 privind adoptarea și aprobarea tarifelor pentru activitățile prestate de

SC Gospodărie Ștefănești SRL (”Societatea”) către populație și agenții economici;

- HCL 85/ 31.10.2019 privind adoptarea și aprobarea tarifelor pentru activitățile prestate de SC

Gospodărie Ștefănești SRL (”Societatea”) către populație și agenții economici;

- HCL nr. 32/ 17.04.2019 privind strategia de reorganizare a SC Gospodărie Ștefănești SRL

- Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale;

În temeiul art. 196 alin. (1) coroborat cu art. 129 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1 Se aprobă acordarea de către societatea Gospodărie Ștefănești S.R.L. a unei reduceri 

comerciale suplimentare de 10%, față de cele aprobate aprobate anterior, la categoriile de servicii ce 

vor fi prestate în baza contractului ce urmează a fi încheiat cu Warehouses de Pauw Romania S.R.L., 

până la data de 31.12.2020. 
Art. 2 Prezenta hotărâre intră în vigoare imediat după aprobarea ei. 

Art. 3 Responsabilă cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este Societatea prin 

Administratorul – Director General a acesteia, domnul Artur NAZARIAN. 

Art. 4 Primarul Comunei Ștefăneștii de Jos, prin intermediul compartimentelor și birourilor 

de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 5 Secretarul general al comunei, va aduce la cunoștință 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 11 voturi “pentru” din 12 consilieri în funcție. Cu 

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

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


