
ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI 
 
 

H OTĂRÂ RE 
Privind : m ajorarea  capitalului  social prin aport în numerar  al S .C . „Servic iul de  Gospodări re Comunală Călinești ” 

S.R .L. cu  asociat unic  Comuna C ălinești, prin C onsiliul Local al Comunei C ălinești 
 

Consiliul Local al Comunei C ălinești, județul T eleorman, în trunit în ședin ta ordina ră  din  data  de  28.07.2017, 
 

AVÂN D ÎN VEDERE: 
 

- expunerea de moti ve a primarului comunei , cu  n r. de înregistrare 95/24 .07.2017; 
- rapo rtul compartimentului  de  specialitate, cu nr. de  înregistrare  96/24.07.2017; 
- adresa  S.C. „Se rviciul de Gospodărire  C om unală C ălinești”  S.R.L ., cu nr. de  înregistrare 1038/24.07.2017; 
- prevederile art.9, alin . (5), art. 17, alin. (5) din Actul Constituti v al S.C . „Servic iul de G ospoda rire Com unala 

C alinesti ” S .R.L .; 
- prevederile art. 210 , alin . (1) si a rt. 221 din Legea nr. 31/1990 p rivind societă Ńile , rerepublicata, cu 

m odificarile si com pleta rile  ulterioare; 
- prevederile a rt. 36 , alin . (1), alin. (2), li t. ”a”, alin. (3), li t. ”c” din Legea nr.215/2001 a adminis tra tiei publice 

locale, republicata, cu modificarile  si  completaril e ulte rioa re ; 
- avizul favorabil al  Comisiei de specialita te pentru p rogame de dezvol tare economică- soc ială, buge t finan Ńe , 

adm inistrarea domeniului public  şi pri va t al comunei, agricultu ră, gospodări re comunală, pro tec Ńia mediului, servic ii şi 
com erŃ, cu n r.de inregis tra re 3298 /27 .07.2017 ; 

- avizul favorabil al C om isiei pentru învă Ńământ, sănă tate, cultură, pro tec Ńia socială , acti vităŃi spo rti ve şi de 
agrement,cu  nr.de in regis trare 3300/27.07 .2017 ; 

- avizul favorabil al  Com isiei pen tru  adminis tra Ńia  publică locală, juridică, apărarea ordinii şi  liniştii publice a 
drep tu rilor  cetăŃenilor , cu n r.de inregis trare  3302 /27 .07.2017; 

 
În temeiul art. 45 , alin . (1), ar t. 47, alin. (1), (2) și (3) , ar t. 49 , ar t. 115 , alin . (1 ), li t. “b” , alin. (3), (5), (6) și (7) 

din Legea nr. 215 /2001 , a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificăril e şi completările ul terioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă majorarea capitalului social prin aport în numerar  al S.C. „Servic iul de G ospodărire 
C omunală Călinești ” S .R.L. cu asocia t unic  C omuna Călineşti , prin  Consiliul Local al Comunei C ălineşti de  la 
683 .000 lei  divi za t in  68.300  de  pa rti  sociale cu o valoa re nominala de 10 lei fiecare la 743.000 lei di vi zat in  74.300 
de parti sociale  cu o valoare nominala de 10 lei fiecare. 

Art.2. Se m odifică Ac tul Constitutiv al  societă ții în ceea ce pri vește capi talul soc ial al socie tății și datele de 
identificare ale administra torului. 

Art.3. Se  împuternicește dl . Albeșteanu D umitru F lorinel, ce tățean român, CNP 1811113340432 , dom ic iliat în 
jud. T eleorm an, m un. Alexandria, s tr . T urnu Magurele , bl. 604, sc. A, e t. 3 , ap.16, poseso r al CI seria T R, nr. 603216 , 
elibera t de SPCLEP Alexandria la da ta de  17.11.2016, în  calitate  de administrator  unic al S.C. „Servic iul de 
G ospodă rire Comunală Călinești” S.R .L., pentru ca în numele și pe seam a Asocia tului unic al soc ietă ții să în treprindă 
toate actele necesare pen tru  pune rea  în aplicare  a  prezentei hotă râri. 

Art.4. Secre tarul comunei va com unica prezen ta hotărâre  Instituției Pre fectului Județul T eleorman, în vederea 
exe rcitării controlului de legalitate , Primarului C omunei C ălinești, județul T eleorman, conducerii S .C . „Servic iul de 
G ospodă rire  Comunală Călinești”  S.R .L., autori tăților  în drept și persoanelor interesa te . 
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