
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA  
 

HOTĂRÂRE 

privind majorarea capitalului social al societăţii  

ECO SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA S.R.L.  

 

 Consiliul Local al comunei FLORICA 

Având in vedere,  

-  raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei FLORICA înregistrat sub nr. 782/11.04.2019; 
-  expunerea de motive a primarului comunei FLORICA în calitatea 
sa iniţiator, înregistrată sub nr. 781/11.04.2019; 
-   raportul comisiei de specialitate a consiliului local FLORICA 
înregistrat sub nr.18/11.04.2019;  
- Art.18, art.20 şi art.25 alin.(1) din Actul constitutiv al societăţii 
ECO SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA S.R.L.; 
- prevederile art.7 lit.d), art.11 alin.(1), art.16 alin.(1), art.113 lit.f), 
art.115 alin.(2), art.191 alin.(1), art. 196^1 alin.(1) şi alin.(2), art.204 
alin.(1) şi alin.(4), art.210 alin.(1) şi art.221 din Legea 31/1990 privind 
societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 36 alin.(1), alin.(2) lit.a) alin.(3) lit.c) şi art.45 din 
Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu  
modificările și completările ulterioare; 

 
Hotărăşte: 

 
Art.1 Se aprobă majorarea capitalului social al societăţii ECO 

SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA S.R.L., având ca asociat unic 
comuna Florica prin Consiliul local Florica,  prin aducerea ca aport în 
numerar în sumă de 49.800 lei, reprezentând contravaloarea a 4980 
părţi sociale cu o valoare pentru fiecare parte socială de 10 lei, de la 
capital social initial în sumă de 200 lei, la capital social de 50.000 lei. 

Art.2 Se aproba modificarea actului constitutiv al societăţii ECO 
SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA S.R.L. după cum urmează: 
“Art.18 Capitalul social subscris şi integral vărsat la data constituirii 
societăţii de către asociatul unic al societăţii ECO SERVICIUL 
SALUBRIZARE FLORICA S.R.L. este în valoare totală de 200 lei, aport în 
numerar al asociatului unic, divizat în 20 părţi sociale cu o valoare 
nominală pentru fiecare parte socială de 10 lei.”  
se modifică şi devine: 



“Art.18 Capitalul social subscris şi integral vărsat al societăţii de către 
asociatul unic al societăţii ECO SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA 
S.R.L. este în valoare totală de 50.000 lei, aport în numerar al 
asociatului unic, divizat în 5000 părţi sociale apartinând asociatului unic 
în totalitatea lor, cu o valoare nominală pentru fiecare parte socială de 10 
lei.” 

Art.3 Se aprobă actul constitutiv, astfel modificat, al societăţii 
ECO SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA S.R.L., în conformitate cu 
anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art.4 Se aprobă mandatarea d-lui Dorobanţu Viorel, administrator 
al societăţii ECO SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA S.R.L.. identificat 
cu C.I. seria XZ nr.   eliberată la data de 08.07.2011 de către 
S.P.C.L.E.P. Buzău, CNP  , ca în numele şi pentru asociatul unic al 
societăţii să semneze actul constitutiv actualizat al acesteia şi să 
efectueze toate demersurile necesare la toate instituţiile şi autorităţile 
publice, agenţi economici şi/sau persoane fizice şi să semneze orice alte 
cereri şi acte necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei 
hotărâri.  

Art.5 Orice prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi 
încetează aplicabilitatea. 

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
încredinţează Primarul comunei FLORICA. 

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică: 
- Prefecturii judetului Buzău 
- Primarului comunei FLORICA; 
- A.N.R.S.C.; 
- Compartimentelor de specialitate interesate. 
 

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier  

CRISTINESCU OVIDIU 
        
 
 
                                                                                                           
Contrasemnează 

Florica 11.04.2019                                                       Secretar delegat,               
Nr.  19                                                                   Lupu Marcelica Adriana 
 
 
 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinţa 
din data de 11.04.2019 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 9 
voturi pentru, - abţineri şi – voturi împotrivă, din numărul total de 9 consilieri în 
funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 


