ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA
HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea unei societăţi comerciale având forma juridică de
"societate 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
comunei FLORICA
Consiliul local al comunei FLORICA, judeţul Buzău,
În conformitate cu :
- raportul compartimentului contabilitate si achizitii publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei FLORICA înregistrat sub
nr. 101/17.12.2018;
- expunerea de motive a primarului comunei FLORICA în calitatea sa
iniţiator, înregistrată sub nr. 97/17.12.2018;
- raportul comisiei de specialitate a consiliului local FLORICA
înregistrat sub nr.48/19.12.2018;
- prevederile art.1 alin.(2) lit.e), art.2 lit.g), art.28 alin.(2) lit.b), alin.(
2^1)şi alin.(6) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.2 alin.(3), art.4 alin.(3), art.17 alin.(1), art.19 alin.(1),
alin.(2) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.35 alin.(2) din Legea 273/2006, privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă 109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Legii 31/1990 privind societăţile,
republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.18 alin.(1), alin.(2),alin.(3) şi alin.(4), art.19, art.20
lit.a), art.21 şi art.22 din Hotărârea Guvernului nr.364/1999 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea contractelor de
administrare a companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale,
la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar
majoritar, precum şi a regiilor autonome, cu modificările şi completările
ulterioare
- prevederile art. 17, art. 36 alin.(l), alin.(2) lit.a), lit.b) şi lit.d), alin.(3)
lit.b) şi lit.c) şi alin.(6) lit.a) pct.14, art.45, art.62 alin.(1) şi art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
- dovada privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr.
43541/17.12.2018 emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Buzău;

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă înfiinţarea societăţii ECO SERVICIUL SALUBRIZARE
FLORICA SRL, persoană juridică română având forma juridică de "societate
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 comunei
FLORICA, în conformitate cu dovada privind disponibilitatea şi rezervarea
firmei nr. 43541/17.12.2018 emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Buzău;
Art.2 (1) Sediul social al societăţii este declarat în satul FLORICA,
comuna FLORICA, Str. Ing. Constantin Poenaru, nr.69, jud.Buzău.
(2) În locaţia sediului social se vor desfăşura atât activităţi de
birou
cât şi alte activităţi specifice din obiectul de activitate, declarate şi autorizate
în condiţiile legii.
Art.3 Se aprobă participarea U.A.T. comuna FLORICA, prin Consiliul
local al comunei FLORICA, în calitate de asociat unic al ECO SERVICIUL
SALUBRIZARE FLORICA SRL la constituirea capitalul social al acesteia cu
un aport în numerar subscris şi integral vărsat, în valoare totală de 200 lei,
divizat în 20 părţi sociale cu o valoare nominală pentru fiecare parte socială
de 10 lei, reprezentând 100% din capitalul social al societăţii şi cota de
participare la beneficii şi pierderi.
Art.4 Obiectul de activitate al societăţii este:
a)Domeniul principal de activitate: - Cod CAEN Rev.2 - 381
colectarea deşeurilor.
a.1)Activitatea principală: - Cod CAEN Rev.2 - 3811 - Colectarea
deşeurilor nepericuloase;
a.2)Activităţi secundare:
1. Cod CAEN Rev.2 - 3812 - Colectarea deşeurilor periculoase
2. Cod CAEN Rev.2 - 3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor
nepericuloase
3. Cod CAEN Rev.2 - 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile
sortate
4. Cod CAEN Rev.2 - 4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi
resturilor;
5. Cod CAEN Rev.2 - 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
6. Cod CAEN Rev.2 - 8129 - Alte activităţi de curăţenie
Art.5 (1)Se numeşte în funcţia de administrator al societăţii ECO
SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA SRL, dl. Dorobantu Viorel, cetatean
roman, născut la data de 08.07.1967 în comuna Florica, jud. Buzău, cu
domiciliul in comuna Florica, str. ____, nr.____, jud. Buzău, posesor al CI
seria XZ nr.505746, eliberată la 08.07.2011 de SPCLEP Buzău, CNP
1670708100018.
(2) Se aprobă contractul de administrare încheiat între societatea ECO
SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA SRL cu sediul social în sat Florica,
comuna Florica, str.Ing. C-tin Poenaru, nr.69, judeţul Buzău şi domnul
Dorobantu Viorel, identificat cu C.I. seria XZ nr. 505746, CNP
1670708100018 în conformitate cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.6 (1)Mandatul administratorului desemnat la articolul precedent
este de 4 (patru) ani, începând cu data aprobării prezentei hotărâri.
(2) Administratorul reprezintă legal societatea cu utilizarea semnăturii
atât in relatiile cu tertii cât şi în justitie.
(3) Pentru activitatea desfăşurată administratorul primeşte o
indemnizaţie lunară brută stabilită de către primarul comunei FLORICA
împuternicit în acest sens de Adunarea Generală a Asociatului unic, în
condiţiile încadrării în bugetul aprobat şi în conformitate cu prevederile
legale.
(4) Se împuterniceşte primarul comunei FLORICA, domnul Zaharia
Ion, născut la data de 23.11.1957, în Comuna Florica, judeţul Buzau, cu
cetăţenie română, domiciliat în sat Florica, comuna FLORICA, nr.366,
judeţul Buzău, posesor al CI seria XZ nr.727308, având CNP
1571123100114 să stabilească nivelul indemnizaţiei lunare brute a
administratorului în condiţiile încadrării în bugetul aprobat şi în
conformitate cu prevederile legale.
(5) Se împuterniceşte primarul comunei FLORICA, domnul Zaharia
Ion, născut la data de 23.11.1957, în Comuna Florica, judeţul Buzau, cu
cetăţenie română, domiciliat în sat Florica, comuna FLORICA, nr.366,
judeţul Buzău, posesor al CI seria XZ nr.727308, având CNP
1571123100114, să elaboreze şi să semneze în numele şi pentru asociatul
unic, contractul de administrare al societăţii
ECO SERVICIUL
SALUBRIZARE FLORICA SRL încheiat cu administratorul acesteia.
Art.7 Durata pentru care se înfiintează societatea ECO SERVICIUL
SALUBRIZARE FLORICA SRL este nedeterminata, incepand cu data
înmatriculării acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă
Tribunalul Buzău.
Art.8 Dizolvarea şi lichidarea societăţii cu asociat unic se face
conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art.9 Se imputerniceste domnul Zaharia Ion, cetatean roman, nascut
la data de 23.11.1957 in com. Florica, jud. Buzău, cu domiciliul in sat
FLORICA, com. FLORICA, nr.366, jud. Buzău, posesor al CI seria XZ
nr.727308, eliberata la 13.112015 de SPCLEP Buzău, CNP 1571123100114
ca în numele şi pentru asociatul unic sa semneze Actul Constitutiv al
societăţii ECO SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA SRL.
Art.10 Se aproba Actul Constitutiv al societăţii ECO SERVICIUL
SALUBRIZARE FLORICA SRL, în conformitate cu anexa nr.2 la prezenta
hotărâre
Art.11 (1) Se împuterniceşte primarul comunei FLORICA, domnul
Zaharia Ion, născut la data de 23.11.1957, în Comuna Florica, judeţul
Buzau, cu cetăţenie română, domiciliat în sat Florica, comuna FLORICA,
nr.366, judeţul Buzău, posesor al CI seria XZ nr.727308, eliberata la
13.11.2015 de SPCLEP Buzau, CNP 1571123100114 ca în numele şi pentru
asociatul unic să completeze şi să semneze, declaraţia pe propria răspundere
privind deţinerea calităţii de asociat unic într-o singură societate cu
răspundere limitată pentru a fi depusă la Registrul Oficiului Comerţului de
pe lângă Tribunalul Buzău.

(2) Totodată se imputerniceste domnul Dorobantu Viorel, născut la
data de 08.07.1967, în Comuna Florica, judeţul Buzau, cu cetăţenie
română, domiciliat în sat Florica, comuna FLORICA, judeţul Buzău, posesor
al CI seria XZ nr.505746, eliberata la 08.07.2011 de SPCLEP Buzau, CNP
1670708100018 să efectueze toate demersurile şi să semnezeze orice cerere
sau acte necesare pentru înregistrarea şi înmatricularea societăţii comerciale
ECO SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA SRL cu asociat unic U.A.T.
comuna FLORICA, prin Consiliul local al comunei FLORICA, pentru
deschiderea contului de capital al societăţii, precum şi în faţa tuturor
instituţiilor şi autorităţilor abilitate.
(3) Persoana împuternicită cf. art.11 alin.(2) va acţiona numai în
limitele prezentului mandat, atribuţiile sale încetând la momentul finalizării
procedurilor de înregistrare a societăţiii ECO SERVICIUL SALUBRIZARE
FLORICA SRL
Art.12 Cheltuielile necesare înfiinţării societăţii ECO SERVICIUL
SALUBRIZARE FLORICA SRL se asigură din bugetul local al Consiliului
local al comunei FLORICA.
Art.13 Orice alte prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi
încetează aplicabilitatea.
Art.14 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
împuterniceşte primarul comunei Florica– domnul Zaharia Ion.
Art.15 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Buzău;
- Primarului comunei Florica, judeţul Buzău;
- A.N.R.S.C.;
- Compartimentelor de specialitate interesate.
Presedinte de sedinţă ,
Aldea Lenuţa
Contrasemnează,
Secretar delegat:
Lupu
Marcelica
Adriana
Nr.48
Florica 28.12. 2018
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Florica in
sedinta din data de 28.12. 2018 cu respectarea prevederilor art. 45 din
Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale , rep. , cu un numar de 9
voturi pentru , 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din numarul total de 9 consilieri
in functie si 9 consilieri prezenti la sedinta

