
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   SĂVENI

HOTARARE
privind  aprobarea asocierii UAT Săveni cu Județul Ialomița în vederea participării acestuia la

capitalul social al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L.

Consiliul local al comunei Săveni, judeţul Ialomita, având în vedere:
Adresa nr. 1692 din 09.04.2021 a Consiliului Județean Ialomița către Primăria comunei Săveni;
Referatul de aprobare la Proiectul de Hotărâre înregistrat sub nr. 1778 din 15.04.2021;
Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1779 din data de 15,04.2021;
Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile:
Legii nr. 273/ 2006 a finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare;
Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, replublicată;
Legii nr. 51/ 2006 pivind seviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;
Legii nr. 101/ 2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată cu modificările și

completările ulterioare;
Legii  nr.  211/  2011  privind  regimul  deșeurilor,  republicată,  cu  modificările  și  completările

ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,  apobă

prezenta:

 HOTĂRÂRE:

Art. 1. (1) Se  aprobă asocierea UAT Săveni cu  Județului Ialomița în vederea participării acestuia
la capitalul social al SC ADI ECOO 2009 SRL cu suma de 29.000 lei reprezentând 2.900 părți sociale.   

(2)  Se mandatează d-na DRĂGOI Daniela – Mariana, reprezentantul UAT Săveni în AGA din
cadrul S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. să voteze ”pentru” la propunerea de participare a județului Ialomița la
capitalul social al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L.  

     
Art. 2. (1) În condițiile art. 1), se aprobă majorarea capitalului social al SC ADI ECOO 2009 SRL

cu suma de 29.000 lei, reprezentând aportul Județului Ialomița.
(2) Capitalul social al societății în sumă totală de 34.000 lei, reprezentând un număr de 3.400 părți

sociale, este deținut de acționari după cum urmează:
- Judeţul Ialomiţa – 2.900 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare

totală  de  29.000  lei,  reprezentând  85,294  %  din  capitalul  social.  Participare  la  profit  85,294  %  și
participare la pierderi 85,294 %.

- Orașul Țăndărei – 445 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare
totală de 4.450 lei, reprezentând 13,089 % din capitalul social. Participare la profit 13,089 % și participare
la pierderi 13,089 %;

- Comuna Ograda - 7 părți sociale,  integral plătite,  reprezentând aportul în numerar în valoare
totală de 70 lei, reprezentând  0,206 % din capitalul social. Participare la profit 0,206 % și participare la
pierderi 0,206 %;

- Comuna Platonești - 9 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare
totală de 90 lei, reprezentând 0,265 % din capitalul social. Participare la profit 0,265 % și participare la
pierderi 0,265 %;

- Comuna Săveni - 7 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală
de 70 lei, reprezentând  0,206 % din capitalul social. Participare la profit 0,206 % și participare la pierderi
0,206 %;

- Comuna Sudiți - 8 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală
de 80 lei, reprezentând  0,234 % din capitalul social. Participare la profit 0,234 % și participare la pierderi
0,234 %;



- Comuna Giurgeni - 9 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare
totală de 90 lei, reprezentând 0,265 % din capitalul social. Participare la profit 0,265 % și participare la
pierderi 0,265 %;

- Comuna Mihail Kogălniceanu - 7 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar
în valoare totală de 70 lei, reprezentând  0,206 % din capitalul social. Participare la profit 0,206 % și
participare la pierderi 0,206 %;

- Comuna Movila - 8 părți  sociale,  integral plătite,  reprezentând aportul în numerar  în valoare
totală de 80 lei, reprezentând  0,234 % din capitalul social. Participare la profit 0,234 % și participare la
pierderi 0,234 %;

Art. 3.  (1) Se popune aprobarea Actul constitutiv, modificat în condițiile alineatului 1) în forma
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se împuterniceşte d-na DRĂGOI Daniela – Mariana, reprezentantul comunei Săveni în AGA
din cadrul S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. să semneze Actul constitutiv, modificat în condițiile alin. (1).

Art.  4.  Compartimentele  din  cadrul  Aparatului  de  Specialitate  al  primarului  și  d-na  Primar,
DRĂGOI Daniela – Mariana vor asigura ducererea la îndeplinire a prevederilor prezentului Proiect de
Hotărâre.

Art. 5.  Prezenta  hotărâre, adoptată cu respectarea art. 136 din OUG nr. 57/2019, se  comunică în
termen de 10 zile lucrătoare Institutiei Prefectului pentru controlul legalitatii, Primarului comunei, pentru
a asigura aducerea la indeplinire, prin compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei comunei, se
aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției, www.comunasaveni.ro.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
Consilier, POPA Ștefan
L.S.___________________

                        Contrasemnează, secretarul general al comunei,  
Jr.   BURLACU   Nicoleta

Adoptată  la Săveni,
Astăzi, 22.04.2021
Nr. 29.  

http://www.comunasaveni.ro/

