ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind participarea comunei Scînteia la capitalul social al S.C. APA VITAL S.A. Iaşi
Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa extraordinară din 08.02.2008, având în vedere:
¾ nota de fundamentare nr. 128/17.01.2008, prezentată de primarul comunei domnul
Fănică Săcăleanu, iniţiatorul proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 129/17.01.2008;
¾ referatul nr. 130/17.01.2008, întocmit de viceprimarul comunei;
¾ Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare;
¾ O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare;
¾ art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
¾ art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
¾ Legea nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare;
¾ Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
¾ referatul Comisiei pentru Agricultură, Activităti Economico-Financiare, Amenajarea
Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism, înregistrat la nr. 131/18.01.2008;
¾ votul favorabil exprimat în unanimitate de toţi cei 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă;
¾ art. 36 alin. (6) lit a) pct. 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001, republicată;
¾ În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.- Se aprobă participarea comuna Scînteia la constituirea unei societăţi comerciale pe
acţiuni, denumită în continuare S.C. APA VITAL S.A. Iaşi, conform rezervării de denumire de
la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi, societate rezultată din reorganizarea
Regiei Autonome Apă Canal Iaşi, care va avea sediul în municipiul Iaşi, str. Mihail Costăchescu,
nr. 6, judeţul Iaşi.
Art.2.-Se aprobă participarea comunei Scînteia la capitalul social al S.C. APA VITAL
S.A Iaşi cu un aport în numerar în valoare de 300 lei, reprezentând ……% din capitalul social.
Art.3.-Se aprobă actul constitutiv al S.C. APA VITAL S.A Iaşi, conform Anexei nr. 1,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.-Se împuterniceşte domnul Fănică Săcăleanu, în calitate de Primar al comunei , să
semneze actul constitutiv al S.C. APA VITAL S.A Iaşi, în numele şi pentru comuna Scînteia, şi
să reprezinte comuna Scînteia în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. APA VITAL S.A Iaşi.
Art.5.-Primarul comunei Scînteia şi Regia Autonomă Apă Canal Iaşi, respectiv S.C. APA
VITAL S.A Iaşi, vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.
Art.5.-Hotărârea se va comunica în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
-Regiei Autonome Judeţene Apă Canal Iaşi;
-Consiliului Judeţean Iaşi – Direcţia Juridică şi Cancelarie;
-compartimentului financiar-contabilitate al primarului comunei Scînteia,
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia judeţului Iaşi.
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