
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA  
                    HOTĂRÂRE 

privind aprobarea iniţierii procedurilor pentru înfiinţarea unei societăţi 
comerciale cu răspundere limitată, de drept privat, cu capital public şi de 

interes local, cu asociat unic U.A.T. comuna FLORICA, prin Consiliul local al 
U.A.T comuna FLORICA 

- Consiliul Local al comunei FLORICA 
 

Având in vedere: 
- raportul compartimentului de specialitate  din cadrul aparatului de 
specialitate  

al primarului comunei FLORICA înregistrat sub nr. 92 /01.12.2018; 
- expunerea de motive a primarului comunei FLORICA în calitatea sa 

iniţiator, înregistrată sub nr. 89/01.12.2018 
- raportul comun al comisiilor de specialitate ale consiliului local FLORICA 

înregistrat sub nr.42/02.12.2018;  
-prevederile art.2 lit.g) şi art. 28 alin.(2) din Legea 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art.12 alin.(1) lit.a) şi art.17 alin.(1) din Legea 101/2006 
a  

serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art.2 lit.e) din Legea 31/1990 privind societăţile, 
republicată  

cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.35 alin.(2) din Legea 273/2006, privind finanţele 
publice  

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
	 În temeiul prevederilor art.1 alin.(2) lit.g) pct.2, art. 17, art.36 alin.(2), 
lit.a)  şi art.45 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 (1) Se aprobă iniţierea procedurilor pentru înfiinţarea unei 
societăţi comerciale cu răspundere limitată, de drept privat, cu capital public 
şi de interes local, cu asociat unic U.A.T. comuna FLORICA, prin Consiliul 
local al U.A.T. comuna FLORICA, cu sediul în Comuna FLORICA, str. Ing. C-
tin Poenaru, nr.69, judeţul Buzău. 
 (2) Societatea comercială prevăzută la alin.1 va căpăta personalitate juridică 
după înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Buzău şi va funcţiona sub autoritatea Consiliului local FLORICA. 
(3) Forma juridică a societăţii va fi “societate cu răspundere limitată” 



(4) Denumirea societăţii se va stabili din cele trei denumiri propuse conform 
anexei nr.1 la prezenta hotărâre şi după obţinerea  disponibilului de 
denumire de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău. 

Art.2 Se împuterniceşte dl.Tirifan Ionel identificat prin CI seria XZ, 
nr.383102, CNP 1521121100046,  să efectueze toate demersurile şi să 
semneze orice cerere sau acte necesare pentru obţinerea dovezii privind 
Disponibilitatea şi rezervarea firmei ce se va înfiinţa ca societate 
comercială cu răspundere limitată, de drept privat, cu capital  public şi de 
interes local, cu asociat unic U.A.T. comuna FLORICA, prin Consiliul local al 
U.A.T. comuna FLORICA la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Buzău sau la alte instituţii. 

Art.3 După obţinerea dovezii privind Disponibilitatea şi rezervarea 
firmei, aceasta va fi adusă la cunoştinţa Consiliului local al U.A.T. comuna 
FLORICA, prin grija secretarului comunei, în vederea adoptării hotărârii de 
consiliul local al U.A.T. comuna FLORICA pentru înfiinţarea efectivă a 
societăţii comerciale şi pentru aprobarea actului constitutiv al acesteia. 

Art.4 Secretarul comunei va duce la cunoştinţă publică şi va asigura 
comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 

ALDEA LENUTA 

																																																																																																																																						Contrasemnează, 
                                                                                 Secretar delegat, 
                                                                            Lupu Marcelica 
Adriana 
         

 

Nr.42 

FLORICA, 14.12.2018 

 

 

 

 

 

 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Florica în şedinţa din 
data de 14.12.2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin(1) din Legea nr. 
215/2001, a administraţiei publice locale , republicată şi reactualizată, cu un nr de 
9 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi contra, din numarul total de 9 consilieri în 
funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă 

 


