R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I

V A M A B U Z Ă U L U I

HOTĂRÂREA
nr. 39 din 30.03.2018
- privind aprobarea participării Unității Administrativ – Teritoriale Comuna Vama Buzăului la capitalul social
al Societății Comerciale Hidro – Sal Com S.R.L., în vederea majorării capitalului social al acesteia
Consiliul local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2018;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, văzând raportul
compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
Având în vedere adresa formulată de către S.C. Hidro-Sal Com S.R.L. nr. 222 din 15.03.2018 prin care se
solicită majorarea capitalului social, precum și Strategia pentru majorarea capitalului în vederea realizării de investiții
care vor conduce la generarea unui profit;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată
(r2), cu modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de prevederile art. 12 – Adunarea Generală a Asociațiilor din Statutul modificat al Societății
Comerciale SC Hidro-Sal Com SRL;
În temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: (1)Se aprobă aportul în numerar al Unității Administrativ Teritoriale Comuna Vama Buzăului la capitalul
social al Societății Comerciale S.C. Hidro-Sal Com S.R.L. în sumă de 36.041 lei în vederea majorarii capitalului social al
societății SC Hidro-Sal Com S.R.L..
(2) Capitalul social al Societății Comerciale S.C. Hidro-Sal Com S.R.L. va fi majorat cu suma totala de
354.735 lei constituit din aportul Comunei Prejmer în cuantum de 300.000 lei, al Comunei Vama Buzăului în cuantum
de 36.041 lei și al Comunei Teliu în cuantum de 18.694 lei.
Art.2: Se împuternicește dl. Roth Fabian Cristian – reprezentantul comunei Vama Buzăului în Consiliul de
Administrație al S.C. Hidro - Sal Com S.R.L., să semneze actul constitutiv și statutul, modificate ale S.C. Hidro-Sal Com
S.R.L..
Art.3: Biroul buget local – contabilitate – financiar și persoana menționată la art. 2 asigură aducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, biroului buget local – contabilitate
– financiar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, persoanei menționate la art. 2,
Societății Comerciale S.C. Hidro-Sal Com S.R.L. şi se aduce la cunoştinţă publică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ștefan Viorel GAL

- 13 consilieri în funcţie;
- 13 consilieri prezenţi;
- 13 voturi ,,pentru”.

Avizează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

