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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 comunei 1 Decembrie, prin Consiliul Local

1 Decembrie, la majorarea capitalului social al operatorului regional S.C. Ecovol SA.

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie întrunit în sedinţă ordinară în data de 18 iunie
2015,

Având în vedere:
-  Proiectul de Hotărâre nr. 23/12.06.2015, iniţiat de primarul comunei 1 Decembrie,

domnul Petre Gheorghe, privind aprobarea participării comunei 1 Decembrie, prin Consiliul
Local 1 Decembrie, la majorarea capitalului social al operatorului regional S.C. Ecovol SA.,
însoţit de expunerea de motive,

- Hotărârea Consiliului Local 1 Decembrie nr. 12/31.03.2015 privind afilierea comunei
1 Decembrie la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Salubritate
"Salubritate Voluntari-Petrachioaia",

- prevederile art. 2 lit. h) şi art. 8 alin. (1) şi alin. (3) lit. f) din Legea serviciilor comunitare
de utilitati publice nr. 51/2006, republicată, cu modificarile si completările ulterioare,

- prevederile art. 6 alin. (1) lit. f) din Legea serviciului de salubrizare al localitatilor nr.
101/2006, cu modificările si completările ulterioare,

- prevederile art. 210, art. 212, art. 220 si art. 2201 din Legea nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,
- raportul de specialitate înregistrat cu nr. 5066/12.06.2015,
În baza prevederilor art. 17 şi art. 36 alin. 2 lit. a) si alin. 3 lit. c) din Legea administraţiei

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Se aprobă participarea comunei 1 Decembrie, prin Consiliul Local 1 Decembrie,
la majorarea capitalului social al operatorului regional S.C.  Ecovol SA, societatea comerciala pe
actiuni, cu sediul în Voluntari, Bld. Dunarii, nr. 52A, judet Ilov, J23/1053/2007, CUI 21551614,
în vederea dobândirii calităţii de acţionar la operatorul regional de catre Consiliul Local
1 Decembrie, judeţul Ilfov.

Art. 2. - Se aproba aportul de capital social, în numerar, în cuantum de 9.463 lei, al
Consiliului Local 1 Decembrie, judeţul lfov, la patrimoniul initial al SC ECOVOL SA,
reprezentând 0,5% din capitalul social.

Art. 3. - Se împuterniceste domnul Oană Adrian, cetăţean român, născut la data de 3
august 1976, in localitatea Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu, domiciliat in comuna 1
Decembrie, str. Victoriei, nr. 15, posesor al CI seria IF nr. 102350 eliberata de SPCLEP Jilava,
avand CNP 1760803472524 să semneze în numele Consiliul Local 1 Decembrie documentele
necesare privind  modificările mai sus menţionate, precum si documentele necesare înregistrării
modificărilor la Oficiul Registrului Comertului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov.
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Art. 4. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei
1 Decembrie, domnul Petre Gheorghe, prin aparatul său de specialitate şi de către domnul Oană
Adrian, persoană împuternicită prin prezenta hotărâre..

Art. 5. - Secretarul comunei 1 Decembrie va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi
instituţiilor interesate.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier

Floreanu Marinel Bogdan

Contrasemnează,
Secretar,

            Minodora Iliescu
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