
                            ANEXA la H.C.L. nr. 87/10.08.2017 
 

 
ACT ADIȚIONAL NR. 1 

la Actul constitutiv SC SALUBRITATEA IBSV S.R.L” 
 

În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Asociației de dezvoltare intercomunitară IBSV 
SALUBRITATE ”nr. 2/2017, 

luând în considerare: 
 
‐ Hotărârea Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului nr. ___/2017; 
‐ Hotărârea Consiliului Local al comunei Sita Buzăului nr. ___/2017; 
‐ Hotărârea Consiliului Local al comunei Barcani nr. ___/2017; 
‐ Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. ___/2017; 

 
în baza prevederilor art.11 si art.210 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, a art. 8 din  Actul Constitutiv al Societatii cu raspundere limitata 
SALUBRITATEA IBSV., cu modificările și completările ulterioare, 

formulează următorul 
 

ACT ADIȚIONAL 
 

‐ Actul constitutiv al” SC SALUBRITATEA IBSV în insolvență”, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

 
1. La art.3 ”Capitalul Social și părțile sociale” pct.3.1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

” Capitalul social al al societății/operatorului este deținut în totalitate de asociațiii membri respectiv 
Oraşul Întorsura Buzăului, Comuna Sita Buzaului, Comuna Barcani, Comuna Vama Buzaului, paticiparea 
capitalului privat la capitalul social al operatorului este exclusă. 

3.2.Capitalul social subscris si varsat este de 505.000 lei, reprezentand 50.500 părți sociale în valoare 
nominală de 10 lei fiecare, repartizat dupa cum urmeaza:  

Oraşul Întorsura Buzăului – 293.350 lei reprezentand 29.335 părti sociale, în valoare de 10 lei fiecare 
reprezentand 58% din capitalul social. 

Comuna Sita Buzăului –  116.150 lei reprezentand 11.615  părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare 
reprezentând 23% din capitalul social. 

Comuna Barcani – 80.800 lei reprezentand 80.80 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare 
reprezentând 16% din capitalul social. 

Comuna Vama Buzăului – 14.700 lei reprezentând 1.470 părti sociale, în valoare de 10 lei fiecare 
reprezentând 3% din capitalul social. 
 Semnăturile membrilor Asociați: 

‐ Orașul Întorsura Buzăului ____________; 
‐ Comuna Sita Buzăului ____________; 
‐ Comuna Barcani ____________; 
‐ Comuna Vama Buzăului ____________; 
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