
JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI  SĂVENI

                        
HOTĂRÂRE  

privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Săveni cu unele unități
administrativteritoriale în vederea participării acestora la capitalul social al 

SC ADI „ECOO 2009” SRL

Consiliul local al  Comunei Săveni, având în vedere:
Solicitarea înregistrată la Primăria comunei Săveni sub nr. 3600 din data de 03.08.2021,
Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3832 din data de 18.08.2021;
Referatul de aprobare al primarului comunei la Proiectul de hotărâre nr. 51 din data de 16.08.2021

înegistrat sub nr. 3831 din 19.08.2021;
Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Săveni:  Nr.1 - Agricultură,

activități economico-financiare, Amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, Nr. 3 -
Muncă și Protecție Copii, Juridică și de disciplină

În conformitate cu prevederile:
Art. 89-92, art. 129 alin.(9) lit.a), art. 139 alin.(3) lit.f)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legii nr. 51/2006 privind serviciile 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.  57/ 2019 privind

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, aprobă prezenta:
HOTĂRRÂRE:

Art.  1 (1) Se   aprobă asocierii  Unității  Administrativ  Teritoriale  Comuna Săveni cu unitățile
administrativ-teritoriale  prevăzute  în  anexa nr.  1  care  face  parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre,  în
vederea participării acesteia la capitalul social al SC ADI „ECOO 2009” SRL. 

(2) Se mandatează doamna Drăgoi Mariana Daniela, Primarul Comunei Săveni, reprezentantul de
drept al Comunei Săveni în cadrul Adunării Generale a Asociaților SC  ADI ECOO 2009 SRL, să voteze
„pentru” la propunerea de participare a UAT-urilor din anexa nr.1 la capitalul social al SC ADI „ECOO
2009”.

Art. 2 (1) În condițiile art. 1, se propune aprobarea capitalului  social al SC ADI ECOO 2009
SRL, în sumă de 34.570 lei, reprezentând 3.457 părți sociale, este deținut de acționari după cum urmează:

- Județul Ialomița – 2.900 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare
totală de 29.000 lei, reprezentând 83,887% din capitalul social. Participare la profit 83,887% și participare
la pierderi 83,887 %.

- Orașul Țăndărei – 445 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare
totală de 4.450 lei, reprezentând 12,871% din capitalul social. Participare la profit 12,871 % și participare
la pierderi 12,871 %;

- Comuna Ograda - 7 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare
totală de 70 lei, reprezentând  0,202 % din capitalul social. Participare la profit 0,202% și participare la
pierderi 0,202 %;

- Comuna Platonești - 9 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare
totală de 90 lei, reprezentând 0,260 % din capitalul social. Participare la profit 0,260 % și participare la
pierderi 0,260 %;
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- Comuna Săveni - 7 părți sociale, integral plătite,  reprezentând aportul în numerar în valoare
totală de 70 lei, reprezentând  0,202 % din capitalul social. Participare la profit 0,202 % și participare la
pierderi 0,202 %;

- Comuna Sudiți - 8 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală
de 80 lei, reprezentând  0,232 % din capitalul social. Participare la profit 0,232 % și participare la pierderi
0,232 %;

- Comuna Giurgeni - 9 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare
totală de 90 lei, reprezentând 0,260 % din capitalul social. Participare la profit 0,260% și participare la
pierderi 0,260 %;

- Comuna Mihail Kogălniceanu - 7 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar
în valoare totală de 70 lei, reprezentând  0,202 % din capitalul social. Participare la profit 0,202 % și
participare la pierderi 0,202 %;

- Comuna Movila - 8 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare
totală de 80 lei, reprezentând  0,232 % din capitalul social. Participare la profit 0,232 % și participare la
pierderi 0,232 %;

- Comuna Gheorghe Lazăr - 8 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în
valoare totală  de 80 lei,  reprezentând  0,232 % din capitalul  social.  Participare  la  profit  0,232 % și
participare la pierderi 0,232 %;

- Comuna Grindu - 8 părți sociale, integral plătite,  reprezentând aportul în numerar în valoare
totală de 80 lei, reprezentând  0,232 % din capitalul social. Participare la profit 0,232 % și participare la
pierderi 0,232 %;

- Comuna Valea Măcrișului - 8 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în
valoare totală  de 80 lei,  reprezentând  0,232 % din capitalul  social.  Participare  la  profit  0,232 % și
participare la pierderi 0,232 %;

- Comuna Bărcănești - 8 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare
totală de 80 lei, reprezentând  0,232 % din capitalul social. Participare la profit 0,232 % și participare la
pierderi 0,232 %;

- Comuna Albești - 8 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare
totală de 80 lei, reprezentând  0,232 % din capitalul social. Participare la profit 0,232 % și participare la
pierderi 0,232 %;

- Comuna Axintele - 8 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare
totală de 80 lei, reprezentând  0,232 % din capitalul social. Participare la profit 0,232 % și participare la
pierderi 0,232 %;

-  Comuna  Mărculești  -  9  părți  sociale,  integral  plătite,  reprezentând  aportul  în  numerar  în
valoare  totală  de  80  lei,  reprezentând   0,260 % din  capitalul  social.  Participare  la  profit  0,260% și
participare la pierderi 0,260 %;

Art. 3. (1) Se  aprobă Actul constitutiv, modificat/actualizat în condițiile art. 1, în forma prevăzută
în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se împuternicește doamna Drăgoi Mariana Daniela, primarul Comunei Săveni, reprezentantul
de drept al Comunei Săveni în cadrul Adunării Generale a Asociaților SC  ADI ECOO 2009 SRL, să
semneze Actul Constitutiv, modificat în condițiile alineatului (1).

Art. 4.  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, PANAIT NICU
L.S._________________________

 Contrasemnează,  
      Secretarul general al comunei,  jr.   BURLACU   Nicoleta

Adoptată  la Săveni,
Astăzi,  data de 31.08.2021
Nr. 63.  
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http://www.comunasaveni.ro/


Anexa nr. 1 la  HCL nr. 63 din data de 31.08.2021

TABEL CENTRALIZATOR
cu unitățile administrativ-teritoriale participante la capitalul social al

 SC ADI ECOO 2009 SRL și asociate cu UATComuna Săveni

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
Consilier, PANAIT NICU
L.S._________________________

Secretarul general al comunei, Jr. Burlacu Nicoleta
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Nr.
Crt.

Unitate administrativ-
teritorială

Cuantum participare
capital social

- lei - 

Număr părți sociale
deținute

1. Comuna Bărcănești 80,00 8
2. Comuna Albești 80,00 8
3. Comuna Valea Măcrișului 80,00 8
4. Comuna Axintele 80,00 8
5. Comuna Mărculești 90,00 9
6. Comuna Grindu 80,00 8


