
ROMÂNIA - JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA CIULNIŢA

  
                                                                            

                                                                                  H O T Ă R Â R E
privind participarea UAT Comuna Ciulniţa cu aport în numerar la 

                                         majorarea capitalului social al S.C. URBAN S.A. Slobozia

Consiliul local al comunei Ciulniţa, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.09.2013,

Având în vedere:
- prevederile art. 21^1, alin. 1, lit. a), alin. 2, art. 25, alin. 1 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de

alimentare cu apa si de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 2, lit. g^1, art. 3, alin. 5, lit. d), art. 31^1, alin. 1, lit. a), alin. 2 din Legea nr. 51/2006 a

serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  H.C.L.  Ciulniţa  nr.21/30.04.2009  privind  aderarea  comunei  Ciulniţa  la  Asociaţia  de  Dezvoltare

Intercomunitară “ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”;

- adresa nr. 5263/30.07.2013 a SC Urban SA Slobozia,

- Hotărârea nr. 146/17.07.2013 a  A.G.A. SC Urban SA Slobozia

Examinând :
-  referatul  de  aprobare  nr.2464/  13.08.2013   întocmit  de  domnul  Gheorghe  Stelică  –  Primarul

comunei CIULNIŢA  ,

- raportul nr.2465 /13.08.2013 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primarului, 

-raportul nr.2675/9/24.09.2013 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local ;

În temeiul art. 17 coroborat cu art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin. (3) şi art.

115,  alin.  (1),  lit.  b),  din  Legea administraţiei  publice  locale  nr.215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi

completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

            Art. 1  (1) Se aprobă participarea UAT Comuna Ciulniţa, cu un aport în numerar de 2.000 lei, la

majorarea  capitalului  social  al  S.C.  URBAN  SA Slobozia,  reprezentând  800  acţiuni  nominative  a  2,5

lei/acţiune. 

 (2) Se aprobă vărsarea integrală a părţii aferente de capital social – în numerar, până la data

înregistrării majorării capitalului social la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa. 

Art. 2  Se desemnează domnul primar Gheorghe Stelică să reprezinte interesele Comunei Ciulniţa în

cadrul Adunării Generale a Acţionarilor S.C. URBAN S.A.. 



Art.  3  Se împuterniceşte dl.  primar Gheorghe Stelică pentru a semna,  în  numele şi  pe seama

Comunei Ciulniţa Actul Constitutiv al societăţii comerciale URBAN S.A..

 Art.4  Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  aduse  la  cunoştinţă  cetăţenilor,  iar  hotărârea  va  fi

comunicată Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa, Primarului comunei Ciulniţa şi SC Urban SA Slobozia

prin grija secretarului comunei.             

                  

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                      GHEORGHE GHEORGHE                        CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

                ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO

   NR. 55
   ADOPTATĂ LA CIULNIŢA
   ASTĂZI 30.09.2013

Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru, 1 voturi împotrivă, 1 abţineri (din 11 consilieri în 
funcţie au fost prezenţi  11 ). 


