ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea infiintarii Societatii Comerciale
de interes intercomunitar ADI ECO 7 SRL

Consiliul Local al comunei Sfantu Gheorghe, ales în condiţiile Legii nr. 67/2004
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată,cu modificările şi
completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului nr........./............................
În conformitate cu :
- prevederile art.1 din Legea nr.31/1990 a societatilor ,republicata, modificata si
completata;
- prevederile art.8,alin.(3),lit.f) raportat la art.2 lit.h) din Legea nr.51/2006 privind
serviciile comunitare de utilitati publice ,republicata,
- prevederile art.6 alin.(1) lit.f) si art.18 alin.1 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.
Examinând:
- raportul nr. ____ din _______ al compartimentului buget finante.
- raportul nr. ____ din ________al comisiei de buget-finante a consiliului local.
- avizul de legalitate a secretarului comunei nr._____ din ___________
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
HOTARASTE:
Art.1 - Se aprobă asocierea unitaţii administrativ teritoriale SFANTU GHEORGHE cu
unităţile administrativ teritoriale: Balaciu , Sărăţeni,Munteni Buzău, Chiochina,Ion Roată si
Gârbovi, în vederea înfiinţării Societatii Comerciale de interes public intercomunitar ADI
ECO 7 SRL.
Art.2 - Se aproba infiintarea Societatii Comerciale ADI ECO 7 SRL, societate
comercială de interes public,persoana juridică romană, cu sediul in comuna Sfantu
Gheorghe , judetul Ialomita.
Art.3 - Se aproba actul constitutiv al Societatii Comerciale ADI ECO 7 SRL, conform
anexei ce face parte integrantă din prezenta hotarare.
Art.4 – Societatea Comerciala ADI ECO 7 SRL va prelua prin contract de comodat
bunurile , contractele ,pasivul si activul activitatii economice de salubrizare a Asociatiei de

Dezvoltare Intercomunitara ECO 2008, dupa obtinerea licentei de operator de servicii de
utilitati publice .
Art.5 – Se imputerniceste primarul comunei Sfantu Gheorghe , judetul Ialomita ,
doamna Gomes Iuliana Livia , cetatean roman , nascuta la data de 17.01.1980, domiciliata
in comuna Sfantu Gheorghe , judetul Ialomita , să semneze în numele si pe seama unitatii
administrativ teritoriale Sfantu Gheorghe, actul constitutiv al Societatii Comerciale ADI ECO
7 SRL.
Art.6 – Se desemneaza doamna Gomes Iuliana Livia să reprezinte interesele
comunei Sfantu Gheorghe, prin consiliul local , in Adunarea Generala a Asociatilor
societatii de interes public ADI ECO 7 SRL.
Art.7 – Primarul comunei Sfantu Gheorghe si persoanele imputernicite vor aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
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