ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale
S.C. “Apă Municipal” S.A. Oneşti
Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în data de 12
decembrie 2011;
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – ing. Emil
Lemnaru, Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice a Domeniului Public şi Privat, Avizul
Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea
domeniului public şi privat şi Avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
Ţinând seama de rezultatul votului secret privind desemnarea administratorului unic, a
cenzorilor şi a cenzorului supleant ai societăţii;
În baza art.3, alin.5, lit.d), art.8, alin.1 şi alin.2, lit.d) şi e), art.26, art.30, alin.4, lit.a) şi
alin.8 şi art.311, lit.b) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, art.12,
alin.1, art.211, lit.b) din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare,
precum şi a Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată2, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul art.17, art.21, art.36, alin.2, lit.a) şi alin.3, lit.c), art.45, alin.1 şi art.115,
alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, Republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă înfiinţarea societăţii comerciale “Apă Municipal” Oneşti, societate
pe acţiuni prin reorganizarea serviciului public “Serviciul apă canal”, la care acţionar în
procent de 100% este Municipiul Oneşti, reprezentat de Consiliul Local Oneşti, potrivit legii.
Art.2 – Se aprobă Actul Constitutiv al S.C. “Apă Municipal” S.A. Oneşti, potrivit
Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 – Se împuterniceşte administratorul unic desemnat să efectueze toate procedurile
privind înregistrarea şi înmatricularea S.C. “Apă Municipal” S.A. Oneşti.
Art.4 – (1) Se aprobă atribuirea directă către S.C. “Apă Municipal” S.A. Oneşti a
contractului de delegare a gestiunii a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a
municipiului Oneşti.
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(2) Se împuterniceşte Primarul municipiului Oneşti să întocmească şi să semneze
contractul de delegare a gestiunii serviciilor de la alin.1, precum şi protocolul de predare –
primire a bunurilor aferente acestor servicii care se transmit în administrarea şi folosinţa
societăţii.
Art.5 – (1) Se numeşte administrator unic al societăţii domnul DRĂGOI DORIN OCTAVIAN, cetăţean român, născut la data de 16.12.1967, posesor al C.I. seria XC
nr.675744, eliberată de SPCLEP Oneşti la data de 30.10.2009, având CNP 1671216044477.
(2) Se numesc în funcţia de cenzori ai societăţii următoarele persoane:
- domnul STROE-MUNTEANU EUGEN-DĂNUŢ, cetăţean român, născut la data de
22.05.1969, posesor al C.I. seria XC nr.364531, eliberată de Mun. Oneşti la data de
25.08.2004, având CNP 1690522330784;
- domnul MIFTODI OCTAVIAN GILL, cetăţean român, născut la data de 13.08.1967,
posesor al C.I. seria XC nr.800161, eliberată de SPCLEP Oneşti la data de 10.08.2011, având
CNP 1670813044461;
- domnul GUŢU DANIEL, cetăţean român, născut la data de 19.10.1977, posesor al
C.I. seria XC nr.420381, eliberată de Mun. Oneşti la data de 28.06.2005, având CNP
1771019270646.
(3) Se numeşte cenzor supleant doamna PORFIR VIORICA, cetăţean român, născută la
data de 18.06.1965, posesoare a C.I. seria XC nr.785984, eliberată de SPCLEP Oneşti la data
de 08.06.2011, având CNP 2650618044439.
Art.6 – Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;
- Primarului municipiului Oneşti;
- Registrului Comerţului Bacău.

Preşedinte de şedinţă,
Oprea Dănuţ
Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu
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