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H O T Ă R Â R E A NR. 59
Din 10.10.2017
privind aprobarea Actului Constitutiv al SC APACAN SCÎNTEIEŞTI SRL
Având în vedere
- Referatul de aprobare al primarului Comunei Scînteieşti nr. 8313/16.11.2016;
- Raportul de specialitate al compartimentului resurse umane nr. 8314/16.11.2016
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr. 8315/16.11.2016
- avizul favorabil al celor trei comisii pe domenii ale consiliului local;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 8, alin (3), lit. f) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr.51/2006;
- prevederile art.35 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,
- dispoziţiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr. 56/17.11.2016 privind înfiinţarea societăţii APACAN SCÎNTEIEŞTI
SRL;
- HCL 57/30.12.2016 privind aprobarea scrisorii de aşteptare a autorităţii tutelare şi a
Regulamentului privind criteriile de selecţie/evaluare prealabilă în vederea desemnării
membrilor Consiliului de administraţie a Societăţii „ APACAN SCÎNTEIEŞTI S.R.L.”
- prevederile art. 36 alin (2), lit. b), c) si d) alin (3) lit b) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 45, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCÎNTEIEŞTI, întrunit în şedinţă ordinară
în data de 10 octombrie 2017, adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. Se aprobă Actul constitutiv al SC APACAN SCÎNTEIEŞTI SRL, conform Anexei 1, parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2. Se aprobă contractual de mandat, prevăzut în Anexa 2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 3 Se aprobă Indicatorii de performanţă ai societăţii SC APACAN SCÎNTEIEŞTI SRL,
conform Anexei 3, parte integrantă a prezentei hotărâri
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Art. 4 După înregistrare, societatea APACAN SCINTEIESTI SRL, va prelua prin proces-verbal
de predare-primire activele si bunurile mobile prevăzute în lista de inventar. Predarea se va face
conform dispoziţiilor legale, de o comisie constituită prin dispoziţie a Primarului Comunei
Scînteieşti care va avea în componenţă şi reprezentanţi ai societăţii APACAN SCINTEIESTI SRL
Art. 5. Secretarul Comunei Scînteieşti va asigura comunicarea şi publicitatea prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL COMUNEI

 …………………………….…
Marinela ROMAN

 …………………………….…
Mihaela PIETRARU

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi „ pentru ”
Numar conslieri in functie 11 ; nr. consilieri prezenţi 11
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