ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL VINTILA VODA

HOTĂRÂRE
privind participarea comunei Vintila Voda, prin Consiliul local Vintila Voda,
cu capital la înfiinţarea S.C. “PLAIURILE SLANICULUI” S.R.L.
Consiliul local al comunei Vintila Voda, judetul Buzau,
Avand in vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei, inregistrata la
nr.2998/25.08.2010 ;
-raportul secretarului comunei Vintila Voda inregistrat nr.3004/25.08.2010 ;
-raportul Comisiei de administratie publica locala, juridica, apararea
ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, inregistrat la nr.
3008/25.08.2010 ;
-raportul Comisiei de buget , finante, banci , procnoze si studii economice,
inregistrat la nr. 3007/25.08.2010 ;
- prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
cu modificarile şi completarile ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată si ale Legii nr. 241/2006
privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, modificată şi completată;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată şi
completată;
In temeiul art. 45 alin.(1) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001,
privind administratia publica locala, republicata;

Hotărăşte:
Art.1. Se aproba participarea comunei Vintila Voda, prin Consiliul local
Vintila Voda,cu capital la înfiinţarea S.C. “PLAIURILE SLANICULUI” S.R.L,
Persoana juridica ramana infiintata ca societate pe actiuni, cu sediul in
Romania, comuna Minzalesti, judetul Buzau, avand un capital social de 1.000
lei ;
Art. 2 Se aproba participarea comunei Vintila Voda , cu un aport in numerar
la capitalul social al SC ,,PLAIURILE SLANICULUI ,, SRL, in valoare de 330
lei, reprezentand 33% din capitalul social al societatii comerciale ;

Art. 3. Ceilalti asociati ai SC,,PLAIURILE SLANICULUI,,SRL sunt :
- comuna Minzalesti prin Consiliul local Minzalesti ;
- comuna Beceni prin Consiliul local Beceni ;
Art.4 Se aproba Actul Constitutiv al SC ,,PLAIURILE SLANICULUI,, SRL in
forma prevazuta in Anexa care face parte integranta din prezenta Hotarare ;
Art.5 Se inputerniceste Dl. Petcu Constantin – primarul comunei Vintila Voda
, sa semneze in numele si pe seama Consiliului local Vintila Voda Actul
Constitutiv al SC,,PLAIURILE SLANICULUI ,, SRL, precum si orice alt inscris
necesar realizarii scopului ;
Art.6. Se inputerniceste Dl. Grigore Daniel Octavian , avocat, sa indeplineasca
procedurile prevazute de lege pentru inmatricularea SC,,PLAIURILE
SLANICULUI ,, SRL, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Buzau ;
Art.7. Plata onorariului de avocat se suporta in cote egale de catre cele trei
comune actionare ;
Art.8. Se desemneaza ca administrator neasociat doamna Tatu Cameluta , fiica
lui Ponpiliu si Floarea , cu CNP 2690802100013, posesoare a CI, seria XZnr.311365, eliberat de Politia Buzau la data de 13 .10.2006 ;
Art.9.
Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza primarul,
viceprimarul comunei Vintila Voda si contabilul primariei ;
Art.10.
Secretarul comunei va comunica prevederile prezentei persoanelor
interesate.
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