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ROMÂNIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 1 DECEMBRIE

Comuna 1 Decembrie, Sos. Giurgiului, nr. 196, bl. P 22, ap. 13-14,  tel/fax. 021.369.13.15 / 021.369.13.17,
E-mail: primaria1decembrie@yahoo.com

HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării, alături de Consiliul Local Voluntari şi Consilul Local Sineşti, la majorarea

capitalului social al  S.C. EURO APAVOL S.A

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie întrunit în sedinţă în data de  30 octombrie 2013,
Având în vedere:
- Proiectul de Hotărâre nr. 27/14.10.2013  iniţiat de primarul comunei 1 Decembrie, domnul

Petre Gheorghe, privind aprobarea participării, alături de Consiliul Local Voluntari şi Consilul Local
Sineşti, la majorarea capitalului social al  S.C. EURO APAVOL S.A, însoţit de expunerea de motive,

- Hotărârea Consiliului Local nr. 23/17.09.2013 privind afilierea comunei 1 Decembrie la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice “Euro Apa”,

- faptul că S.C. EURO APAVOL S.A. desfăşoară exclusiv activităţi din sfera furnizării/prestării serviciilor
de alimentare cu apă şi de canalizare,

- avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,
- raportul de specialitate înregistrat cu nr. 6818/16.10.2013,
În conformitate cu:
- prevederile art. 2 lit. “h” coroborat cu dispoziţiile art. 8 alin. (1) şi alin. (3)  lit. “f” coroborat cu

dispozitiile art. 31 alin. (1) lit. “a” si alin. (2)  din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.
51/2006- republicata,

- dispoziţiile art. 12 alin. (1) lit. “f”  coroborat cu dispozitiile art. 22 alin. (1) lit. “a” si alin. (2) din
Legea nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă şi canalizare – republicata,

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările
ulterioare,

In baza prevederilor prevederile art. 36 alin. (2) lit. „a” şi “d”, alin. (6) lit. “a” pct. 14 şi alin. (7) lit.
“a”  si lit. “c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si
completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă participarea, alături de Consiliul Local Voluntari şi Consiliul Local Sineşti, la
majorarea capitalului social al operatorului regional S.C. Euro Apavol S.A., în vederea dobândirii calităţii
de acţionar al acestui operator regional de către  Consiliul Local 1 Decembrie.

Art. 2 - (1) Se imputerniceste domnul Potcoveanu Florin-Adrian, cetăţean român, născut la data
de 23.02.1986 in Com. Adunaţii-Copăceni, judeţul Giurgiu, domiciliat în Sat. 1 Decembrie (Com. 1
Decembrie), judeţul Ilfov, str. Independenţei, nr. 9, legitimat cu C.I. Seria IF nr. 040793, eliberată de
Com. Jilava la data de 29.01.2004, CNP 1860223520460, sa semneze in numele Consiliului Local 1
Decembrie modificarile ce vor surveni la actul constitutiv al societatii, precum si hotararile adoptate de
catre Adunarea  Generala a Acţionarilor S.C. “Euro Apavol” S.A.

Art. 3 - Se aprobă aportul de capital social, în numerar, în cuantum de 500 lei, al Consiliului
Local 1 Decembrie la patrimoniul iniţial al S.C. Euro Apavol S.A.
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Art. 4 - În vederea efectuării procedurilor legale de modificare a Actului Constitutiv al S.C.
“Euro Apavol” S.A. se deleagă dna. Vasile Maria Magdalena, cetăţean român, căsătorită, născută la data
de 20.05.1976 în România, municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, sex feminin, fica lui - şi Maria, domiciliată
în oraşul Voluntari, str. Ion Roata nr. 54, judeţul Ilfov, posesor CI seria IF nr. 164178, CNP
2760520182775, eliberat de SPCLEP Voluntari la data de 04.10.2007.

Art. 5 – Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
1 Decembrie vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 - Se împuterniceşte D-na. Opriţescu Petruţa Adina, cetăţean român, născută la data de 30
iunie 1971 în Mun. Bucureşti, sector 8, domiciliată în Sat. 1 Decembrie (Com. 1 Decembrie), judeţul
Ilfov, str. Ion Creangă, nr. 2B, posesoare a C.I. seria IF, nr. 274563, eliberată de SPCLEP Jilavala data de
02.02.2011, CNP 2710630523120, să îndeplinească procedurile privind depunerea sumelor pentru
patrimoniu.

Art. 7 - Secretarul comunei 1 Decembrie va face publică prezenta hotărâre şi o va înainta
Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier

Tănase Cristina Daniela

Contrasemnează,
Secretar,

Minodora Popescu
Comuna 1 Decembrie
Nr.  28 / 30.10.2013


