ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind inființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată care urmează să
presteze servicii pentru funcționarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare
la nivelul comunei Mînăstirea
Consiliul local al comunei Mînăstirea, județul Călărași, întrunit în ședința ordinară din data
de 26.04.2018, având în vedere:


expunerea de motive a primarului comunei Mînăstirea, privind infiinţarea unei societăţi
comerciale, având ca asociat unic unitatea administrativ – teritorială, care să presteze
servicii pentru funcționarea

serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare,

salubritate, administrarea domeniului public şi privat al comunei, iluminat public, izlaz
comunal, pază;


raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Mînăstirea;



raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;



prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;



prevederile Legii nr. 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a localităților, cu
completările şi modificările ulterioare;



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



prevederile art. 7, art. 36, alin (2), lit. d), coroborate cu alin. 5, lit. a), şi alin. 6, lit. a) pct.
14, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

republicată, modificată și completată,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. (1) Se aprobă inițierea procedurilor de înființare a unei societăți comerciale,
denumită în continuare, în textul prezentei hotărâri "SOCIETATEA", cu sediul in comuna
Mînăstirea, sat Mînăstirea, str. Olteniței nr. 70, organizată ca societate cu răspundere limitată,
având ca asociat unic comuna Mînăstirea, prin Consiliul Local al comunei Mînăstirea,
reprezentat prin domnul STANCU TUDOREL, cetăţean român, născut la data de 28.10.1962
înmunicipiul Oltenița, județul Călărași, cu domiciliul în comuna Mînăstirea, satul Mînăstirea,

județul Călărași, avand CNP1621028511678, posesor al C.I., seria KL, nr. 392058, eliberată de
SPCLEP Oltenița, la data de 14.03.2013,
(2) SOCIETATEA va fi persoană juridică română, se va organiza şi va funcţiona în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu actul constitutiv.
(3) Se desemnează ca reprezentant al SOCIETĂȚII domnul ȚIGĂNILĂ
ALEXANDRU, cetăţean român, născut la data de 18.09.1957 în comuna Mînăstirea, județul
Călărași, cu domiciliul în comuna Mînăstirea, sat Mînăstirea, strada Eroilor, nr. 1105, avand
CNP 1570918511687, posesor al C.I., seria KL, nr. 507843, eliberată de SPCLEP Oștenița, la
data de 23.09.2016.
(4) Sediul social al SOCIETĂȚII va fi în imobilul Primăriei Mînăstirea, sat
Mînăstirea, str. Olteniței nr. 70, in spatiul dat in folosinţă gratuită de Consiliul Local.
(5) SOCIETATEA va dobândi personalitate juridică de la data înmatriculării în
registrul comerţului.
(6) Activitătile realizate de către SOCIETATE, vor fi:
a) captarea, tratarea şi distribuţia apei - Cod CAEN 3600
b) colectarea și epurarea apelor uzate - Cod CAEN 3700
(7) Capitalul social al SOCIETĂȚII va fi de 1000 lei, reprezentând 100 parti
sociale.
(8) SOCIETATEA, se va înființa pe durată nedeterminată.
(9) SOCIETATEA, in calitatea sa de operator, îşi va desfăşura activitatea prin
modalitatea gestiunii delegate și va furniza/presta serviciile de utilităţi publice prin exploatarea şi
administratea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, în baza contractului de delegare
a gestiunii serviciului, precum şi în baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare
competentă.
(10) Delegarea gestiunii pentru activităţi, prin atribuirea directă a contractului de
delegare, va fi supusă aprobării Consiliului Local
Art. 2. (1) Se aprobă darea in folosinţă gratuită a unui spaţiu destinat sediului
SOCIETĂȚII, în suprafaţă de 24 m.p. în sediul Primăriei Mînăstirea, sat Mînăstirea, strada
Olteniței, nr. 70, județul Călărași
(2) Cu semnarea contractului de comodat se împuterniceşte reprezentantul
SOCIETĂȚII., domnul ȚIGĂNILĂ ALEXANDRU
Art. 3. Bunurile ce vor alcatui patrimoniul SOCIETĂȚII, proprietatea comunei Mînăstirea,
vor fi preluate in comodat de către SOCIETATE, prin contractul de delegare a gestiunii, care va

fi supus aprobării Consiliului local după inventarierea şi evaluarea bunurilor proprietate publică
şi privată a comunei.
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SOCIETĂȚII, se vor asigura din bugetul local al comunei Mînăstirea.
Art. 5. (1) SOCIETATEA va fi condusă de asociatul unic, în cazul de faţă comuna
Mînăstirea, prin Consiliul Local al comunei Mînăstirea.
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SOCIETĂȚII, Consiliul local al comunei Mînăstirea exercită toate drepturile şi obligatiile
corespunzătoare participaţiei deţinute de comuna Mînăstirea la această societate comercială în
condiţiile legii.
(3) SOCIETATEA, va fi administrată de un administrator unic, numit de asociatul unic,
împuternicit cu puteri depline şi numit pe perioada nedeterminată.
(4) La infiinţarea SOCIETĂȚII, se numeşte administrator unic domnul ȚIGĂNILĂ
ALEXANDRU, cetăţean român, născut la data de 18.09.1957 în comuna Mînăstirea, județul
Călărași, cu domiciliul în comuna Mînăstirea, sat Mînăstirea, strada Eroilor, nr. 1105, avand
CNP 1570918511687, posesor al C.I., seria KL, nr. 507843, eliberată de SPCLEP Oștenița, la
data de 23.09.2016.
Art. 6. Cu aducerea la indeplinire a pevederilor prezentei hotărâri si cu realizarea
formalităţilor la Oficiul Registrul Comerţului, se împuterniceşte administratorul unic al
SOCIETĂȚII.
Art. 7. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor
interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Căpraru Valerică
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Năstase Ion
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