ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
PROIECT DE HOTARARE
privind modificarea articolului 5 si 6 din cuprinsul Hotararii Consiliului local nr.7
din 09,02,2016 privind aprobarea infiintarii Societatii Comerciale de interes
public ADI 7 SRL
Consiliul local Sfantu Gheorghe , intrunit in sedinta ordinara din data de …............
Avand in vedere :
- adresa nr. 3065 din 16,08,2016 a ADI ECO 2008
- expunerea de motive a primarului nr.3074 din 16,08,2016
Examinand :
- raportul secretarului comunei nr............/..................
- avizul de legalitate al secretarului nr. …........... din …........................
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului local nr. …......../................
In conformitate cu :
- prevederile art.8,alin.(3),lit.f) raportat la art.2 lit.h) din Legea nr.51/2006 privind
serviciile comunitare de utilitati publice , republicată.
- prevederile art.6 alin.(1) lit.f) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare
al localitatilor,cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.35 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale ,cu
modificările şi completările ulterioare.
- prevederile Legii societăţilor nr.31/1990,republicată,cu modificările şi completările
ulterioare.
În temeiul art.17; art.36 alin.(3) lit.b), alin.(7) lit.c) raportate la alin.2 lit.a,e) si art.45
alin.(2) lit.f) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publicã localã, republicată,cu modificările şi completările ulterioare
HO TARAS TE :
ART.1 – Aproba modificarea articolului 5 si 6 din cuprinsul Hotararii Consiliului
local nr.7 din 09,02,2016 privind aprobarea infiintarii Societatii Comerciale de interes public
ADI 7 SRL , care vor avea urmatorul cuprins :

Art.5 – Se imputerniceste primarul comunei Sfantu Gheorghe ,judetul Ialomita ,
domnul Teculescu Petru Madalin ,cetatean roman ,nascut la data de 25,06,1971,domiciliat
in comuna Sfantu Gheorghe , judet Ialomita ,sa semneze in numele si pe seama unitatii
administrativ teritoriale comuna Sfantu Gheorghe ,judetul Ialomita , actul constituitv al
Societatii Comerciale ADI ECO 7 SRL .
Art.6 – Se desemneaza doamna Tapu Iuliana ,consilier in cadrul aparatului de
specialitate al primarului , sa reprezinte interesele comunei Sfantu Gheorghe ,in adunarea
Generala a Asociatilor societatii comerciale de interes public SC ADI 7 SRL .

ART.2 – Primarul comunei Sfantu Gheorghe si persoanele imputernicite vor duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari .
ART.3 – Prin grija secretarului comunei prezenta hotarare se va comunica in
termenele legale primarului comunei Sfantu Gheorghe ,persoanelor desemnate la art.5 si
6, ADI ECO 2008 si Institutiei Prefectului Ialomita in vederea exercitarii controlului de
legalitate .

INITIATOR ,
Primar- Teculescu Petru Madalin

