
JUDETUL TULCEA
COMUNA NUFARU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr. 47
privind majorarea capitalului social al S.C.„Utilitati Publice Nufaru”

S.R.L.

Consiliul local al comunei Nufăru judeţul Tulcea, intrunit in şedinţă ordinara
la data de 31 iulie 2018, fiind prezenti un numar de 10 consilieri locali;

Avand in vedere:
- Nota de fundamentare a primarului comunei Nufaru cu nr.4141/04.07.2018
- Referatul adminstratorului Societatii Comerciale „Utilitati Publice Nufaru” S.R.L. cu

nr.4068 din 02.07.2018.
- Referatul compartimentului contabilitate cu nr.4133/04.07.218
- Hotararea Consiliului Local Nufaru privind aprobarea bugelui local nr.9/22.02.2018
- Hotararea Consiliului Local Nufaru privind aprobarea rectificarii bugetului local pe

anul 2018 nr. 39/14.06.2018
- Avizul comisiei de specialitate.
Luand in considerare prevederile:
a) art.1-2,ale art.7,art.11-13,art.17,art.36,art.191-206 din Legea nr.31/1990 privind

societatile comerciale, republicata, cu modoficarile si completarile ulterioare si ale Legii
nr.26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b)art.35 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si

completarile ulterioare;
c) art.2 lit. g), ale art.3 alin.(5) lit.d), art.8 alin.(1), alin.(2) lit.f), art.30, art.31 alin (2) si art.

35 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), ale art.45 alin.(1), art.115 alin.
(1) lit.b) si art.124 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 – Se modifica HCL Nufaru, judetul Tulcea nr. 9/2 iunie 2012 privind infiinatrea
Societatii Comerciale „Utilitati Publice Nufaru” S.R.L., majorarandu-se capitalului social si
modificarea actului constitutiv se după cum urmează:

1.Articolul 13 va avea urmatorul continut:
„Art. 13 a) – Capitalul social subscris al societatii este de 106060 lei aport in numerar,

divizat in 10.606 parti sociale a cate 10 lei fiecare, integral varsat de asociatul unic.”
b) – Capitalul societatii se majoreaza cu 25.000 lei aport in numerar, divizat in 2.500 parti

sociale a cate 10 lei fiecare, integral varsat de asociatul unic la data constituirii.”
Art.2 – Secretarul comunei Nufăru județul Tulcea va comunica prezenta hotărâre

Institutieu Prefectului - Judetului Tulcea, precum şi se aduce la cunostinţa publica prin
afisarea la sediul primariei, precum si publicarea pe site-ul http://www.primarianufaru.ro

Prezenta Hotararea a fost adoptata cu votul a 8 consilieri prezenti din totalul de 10
consilieri alesi.
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