ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.34 din 30.08.2012 privind participarea la capitalul Societăţii Comerciale Ecosal CarasSeverin SA
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului local Naidăş,
precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
Avand in vedere ca in judetul Caras Severin sunt 77 de Consilii locale , iar un SRL
poate avea maxim 50 de asociaţi, conform art. 12 din Legea 31/1990, actualizată;
Având în vedere prevederile art.8 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr. 51/2006, republicată
În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările
şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.17 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.(1)- Se aprobă participarea Consiliului local Naidăş la capitalul
Comerciale Ecosal Caras Severin SA .

Societăţii

(2).- Societatea Comercială Ecosal Caras Severin SA este persoană juridică română, se
organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu actul
constitutiv
3).- Se împuterniceşte d-l VINCU TIBERIU, să semneze actele necesare, în numele
Consiliului local al comunei Naidăş la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Caras-Severin.
Art.2.- Capitalul social al Societatii Comerciale Ecosal Caras Severin – S.A. este de
90000 lei, împărţit în 9000 acţiuni nominative, cu o valoare nominală de 10 lei / acţiune, şi se
constituie prin preluarea integrală a capitalului de 1000 lei de la SC Ecosal Caras-Severin
SRL, diferenţa de 89000 lei până la 90000 lei se va completa de fiecare Consiliu local ,
conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din hotărâre.
Aportul Consiliului local Naidăş la capitalul SC Ecosal Caras-Severin SA va fi de 360
lei echivalentul a 36 acţiuni.
Art. 3. (1).- Societatea Comercială Ecosal Caras Severin SA este condusă de Adunarea
Generală a Acţionarilor.
(2)- Societatea Comercială Ecosal Caras Severin SA este administrată de un consiliu de
administraţie, numit de adunarea generală a acţionarilor, în condiţiile legii.
(3)- Atribuţiile adunării generale a acţionarilor şi ale consiliului de administraţie ale
Societatea Comerciala Ecosal Caras Severin SA sunt prevăzute în actul constitutiv al acesteia.
(4) - Se desemnează domnul CSOKMAI ADRIAN, reprezentantul legal al Consiliului
local în AGA Societatea Comerciala Ecosal Caraş-Severin SA

ART. 4
Societatea Comerciala Ecosal Caras Severin SA preia toate drepturile şi
obligaţiile ce decurg din raporturile juridice ale Societatii Comerciale Ecosal Caras Severin –
SRL .
Art. 5 - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziţie contrară se
abrogă.
Art.6 - Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul comunei Naidăş;
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 privind administraţia publică locală, republicată în
2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Consiliul Judeţean Caraş-Severin;
- Societăţii Comerciale Ecosal Caras-Severin SA
- Primarul comunei Naidăş.
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