ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.12 din 30.03.2007 privind aprobarea Actului Constitutiv al SC”ECOLOGICA ORAVIŢA” SRL
Consiliul Local Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru;
Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, precum şi rapoartele
compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
Văzând prevederile pct.9 ale art.III din Contractul de Asociere încheiat între Consiliul judeţean
Caraş-Severin şi consilii locale din zona adiacenta oraşului Oraviţa pentru implementarea Proiectului
Sistem de gestionare a deşeurilor din zona adiacenta oraşului Oraviţa - judeţul Caraş-Severin aprobat
prin Hotărârea Consiliului local Naidăş, nr .18 din 26.04.2006;
Văzând prevederile Legii nr. 31/1990 privind Societăţile Comerciale, republicată în 2004, cu
modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art.35 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale;
Văzând dispoziţiile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerţului, republicată în 1998, modificată
şi completată;
Ţinând seama de rezultatul votului secret din şedinţa Consiliului local Naidăş din data de
30.03.2007;
În temeiul prevederilor art.17, art.36 alin.3 lit.”c”, alin.7 lit.”a” , art.37, ale art.45 şi art. 115 alin. 1
lit. b) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată în 2007 ,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 (1).- Se aprobă participarea Consiliului Local Naidăş în calitate de asociat la constituirea
SC ” ECOLOGICA ORAVIŢA” SRL cu sediul în Oraviţa, societate fondată în condiţiile prevăzute de
Actul Constitutiv de organizare şi funcţionare al societăţii comerciale.
(2).- Actul constitutiv este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre şi face parte integrantă din
aceasta.
Art.2 – Se desemnează primarul comunei Naidăş să semneze personal, sau printr-o persoană din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, în faţa oricărei instituţii sau autorităţi, orice document care
este necesar pentru înfiinţarea societăţii.
Art.3 –(1) Se desemnează dl. ROBU COSTEL – DAN să reprezinte interesele Consiliului Naidăş în
Adunarea Generală a Asociaţilor de la SC ” ECOLOGICA ORAVIŢA” SRL.
(2)- Reprezentantul în Adunarea Generală a Asociaţilor va asigura ca în continuare să se
respecte pe lângă celelalte prevederi legale în materie şi dispoziţiile hotărârilor adoptate de către asociaţi
în acest sens.
Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoanele prevăzute la art.
2 şi 3, precum şi doamna GURAN ANA – Referent III Superior.
Art.5.- Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49
alin.1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
2007:
- Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin;
-Consiliului judeţean Caraş-Severin;
-primarului comunei Naidăş
-Consiliului Local al comunelor Naidas, Berliste, Vărădia, Vrani, Răcăşdia, Sasca Montana,
Ciuchici, Ciclova Română, Cărbunari, Grădinari, Ticvaniu Mare, Ciudanovita;
-persoanelor prevăzute la art.2 şi 3;

-membrilor consiliului de administraţie ai societăţii, după alegerea acestora;
-Compartimentului contabilitate;
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