JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SALCIOARA

HOTARARE
privind aprobarea infiintarii S.C. APA SI CANAL SALCIOARA SRL.
Avand in vedere raportul de specialitate nr.88/18.01.2011, intocmit de domnul VLAD
GHEORGHE din cadrul Primariei Salcioara- prin care propune, ca urmare a finalizarii
lucrarilor de alimentare cu apa in comuna Salcioara, satele Salcioara si Rasi, a furnizarii
apei catre locuitorii comunei Salcioara, infiintarea unei societatii de interes local „ S.C. Apa
si Canal Salcioara SRL”- Societate cu Raspundere Limitata, avand ca asociat unic comuna
Salcioara, sub autoritatea Consiliului local Salcioara, care sa gestioneze aceste activitati si
aprobarea actului constitutiv.
- prevederile HG 1591/2002 privind organizarea serviciului public de alimentare cu apa.
In conformitate cu disp art 3, art.8 alin 1 si 2 lit e din Legea nr 51/2006- privind
serviciile comunitare de utilitati publice, a prevederilor art. 1, art.2, art.7, art 11-13, art.17,
art.36 si art. 191-206 din Legea privind societatile comerciale nr 31/1990- republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul art.35 alin 2 din Legea nr 273/2006- privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare,
- prevederile Legii nr 241/2006 a sericiului de alimentare cu apa si canalizare;
In temeiul 5, art.10, art.17,art.23,art.45,art.36 alin 2 , raportat la alin 6 lit a pct.14, art.115,
alin 1 lit b, din Legea nr 215/2001- privind administratia publica locala- republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE
ART.1. – Se aproba infiintarea societatii comerciale de interes local „S.C. APA SI
CANAL SALCIOARA SRL”- ca urmare a reorganizarii serviciului de alimentare cu apa,
persoana juridica cu asociat unic comuna Salcioara, care va functiona sub autoritatea
Consiliului Local Salcioara., avand urmatoarele elemente de organizare dupa cum urmeaza:
- denumirea” S.C. APA SI CANAL SALCIOARA SRL, conform dovezii disponibilului de
denumire nr 477/17.01.2011, eliberata de Oficiul Registrul Comertului de pe langa
Tribunalul Ialomita ;
- forma juridica- Societate comerciala cu raspundere limitata;
- sediul social, comuna Salcioara, str. Bisericii nr 24, judetul Ialomita, iar punct de lucruStatia de pompare a apei situata in comuna Salcioara, strada Tineretului nr 3;
- domeniul principal de activitate, Cod CAEN 3600- captarea, tratarea si distribuirea apei
Art. 2 Se aproba actul constitutiv al Societatii Comerciale „ S.C. APA SI CANAL
SALCIOARA SRL.
Art. 3. Societatea se organizeaza si functioneaza conform dispozitiilor legale in vigoare si
a actului constitutiv care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 4 Componenta patrimoniului societatii infiintate va fi definita si predata acesteia pe
baza de protocol, aprobat prin hotararea Consiliului local.
Art.5. Capitalul social subscris este de 2000 lei din care varsat in numerar 2000 lei,
divizat in 200 de parti sociale egale de 10 lei fiecare si apartine asociatului unic comuna
Salcioara, judetul Ialomita, cod fiscal 4365026,. reprezentat de primar Fritu Ionel, cetatean

roman nascut la data de 19.04.1966, c.i. seria 212576, avand CNP 1660419210027 in
comuna Salcioara., domiciuliat in comuna Salcioara , judetul Ialomita., str. Scoli nr 32.
Art. 6.(1) Se numeste administrator pe o perioada de 1 an a domnul PARVU GIGIcetatean roman cu domiciliul in comuna Salcioara, jud. Ialomita, nascut la data de
22.03.1968, avand CI. SZ 284626, CNP 1680322212961, cu domiciliul in comuna
Salcioara, str. Str. Scoli nr 39.
(2) Revocarea administratorului se face prin hotararea Consiliului Local Salcioara.
(3) Administratorul poate renunta la functie numai dupa notificarea angajatorului cu un
preaviz de 30 de zile.
Art.7 In cadrul societatii,administratorul va asigura conducerea activitatii zilnice ,iar
intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli revine in sarcina contabilului Primariei
Salcioara, care se va supune aprobarii Consiliului Local Salcioara.
Societate isi va acoperii cheltuielile cu veniturile proprii din activitatea desfasurata,
precum si din subventii alocate din bugetul local pentru acoperirea golurilor de casa,
urmand ca subventiile alocate sa fie rambursate ,iar profitul net al societatii sa fie virat in
bugetul local, dupa constituirea fondului de dezvoltare in procent ce se va aproba de
Consiliul Local.
Art.8 Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii infiintate se aproba se aproba de
Consiliul Local Salcioara, la propunerea administratorului societatii.
Art. 9. Se numeste reprezentantul comunei Salcioara domnul Fritu Ionel- primarul
comunei Salcioara, cetarean roman cu nascut la data de 19.04.1966, avand C.I.. seria 212576,
avand CNP 1660419210027 in comuna Salcioara., domiciuliat in comuna Salcioara , judetul
Ialomita., str. Scoli nr 45. sa semneze in numele si pe seama comunei Salcioara, judetul
Ialomita, actul constitutiv al societatii comerciale S. C APA SI CANAL SALCIOARA
SRL., la Registrul comertului de pe langa Tribunalul Ialomita , precum si alte documente
necesare , declaratia pe propria raspundere prevazuta de art. 17, alin 1 din Legea nr 31/1990,
autentificarea inscrisurilor, si sa indeplineasca toate procedurile prevazute de lege pentru
infiintarea societatii.
Art. 10. Durata pentru care se infiinteaza societatea este nedeterminata incepand cu data
inregistrarii acestuia la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita, iar
dizolvarea si lichidarea societatii se face prin hotarare a cconsiliului local conform Legii nr
31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.11 Cheltuielile ocazionale de formalitatile premergatoare, respectiv finalizarea
procedurilor de constituire a societatii se suporta din bugetul local.

Art.12.

Dotarile sau alte cheltuieli necesare obtinerii licentei activitatilor SC APA si CANAL
SALCIOARA SRL se vor suporta din bugetul local..
Art. 13. Indeplinirea prezentei hotarari revine primarului comunei Salcioara, prin compartimentele
de specialitate si administratorului S.C. Apa si Canal Salcioara SRL.
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