ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SMEENI

HOTĂRÂREA nr. 68 / 22.07.2016

privind majorarea capitalul social al societăţii OVERSET SERDIS SRL, prin cooptare de
nou asociat
Consiliul Local al comunei SMEENI,
Având în vedere,
-

-

expunerea de motive a primarului comunei înregistrată sub nr. 7051/21.07.2016;
raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 7052/21.07.2016;
raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local SMEENI
înregistrat sub nr. 7053/21.07.2016;
în conformitate cu prevederile art.11 alin.(1), art.113 lit. f) şi lit.m), art.191 alin.
(1), art.192, art.194 alin.(1) lit.d), art. 196^1 alin.(1) şi alin.(2), art.198 alin.(1), art.
204 alin.(1) şi alin.(4), art.210 alin.(1), art. 221 din Legea 31/1990 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, privind societăţile;
în conformitate cu prevederile art. 35 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
în conformitate cu prevederile O.G. 35/2002 pentru aprobarea regulamentuluicadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
prevederile HCL SMEENI nr. 62/26.11.2013, privind infiinţarea OVERSET
SERDIS SRL;
prevederile art. 10, art.36, art.39 şi art 45, din Legea 215/2001 a administratiei
publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă majorarea capitalului social al OVERSET SERDIS SRL de la 5000 lei, cu
suma de 10 lei, aport în numerar, la 5010 lei prin aport în numerar, prin cooptare de nou
asociat astfel:
a) Dumitru I. Marian, cetăţan român, domiciliat în sat Smeeni, com. SMEENI, judeţul Buzău,
posesor al C.I. seria XZ nr. 412050, eliberat de SPCLEP Buzău la data de 13.04.2009, CNP
1670421100086 va depune suma de 10 lei, aport în numerar, devenind nou asociat.

b) După majorare capitalul social total este de 5010 lei, împărţit în 501 parţi sociale a 10
fiecare.
c) Capitalul social total în sumă de 5010 lei, este împărţit în 501 părţi sociale a 10 lei fiecare,
reprezentând 100% capital social total şi cota de participare la beneficii şi pierderi, fiind
deţinut de asociaţi astfel:
c.1) Comuna Smeeni prin Consiliul Local al comunei Smeeni deţine 500 părţi sociale, cu o
valoare de 10 lei fiecare în valoare totală de 5000 lei reprezentând 99,80 % din capitalul social
total şi cota de participare la beneficii şi pierderi;
c.2) Dumitru I. Marian deţine 1 parte socială, cu o valoare de 10 lei fiecare, în valoare totală
de 10 lei reprezentând 0,20% din capitalul social total şi cota de participare la beneficii şi
pierderi;
Art.2 În urma modificărilor intervenite, se va redacta un nou act constitutiv actualizat.
Art.3 Se împuterniceşte domnul Dumitru I. Marian, cetăţan român, domiciliat în sat Smeeni,
com. SMEENI, judeţul Buzău, posesor al C.I. seria XZ nr. 412050, eliberat de SPCLEP
Buzău la data de 13.04.2009, CNP 1670421100086 în calitate de administrator şi de nou
asociat al OVERSET SERDIS SRL să semneze noul act constitutiv.
Art.4 Se împuterniceşte domnul domnul Dumitru I. Marian, cetăţan român, domiciliat în sat
Smeeni, com. SMEENI, judeţul Buzău, posesor al C.I. seria XZ nr. 412050, eliberat de
SPCLEP Buzău la data de 13.04.2009, CNP 1670421100086 în calitate de administrator şi de
nou asociat al OVERSET SERDIS SRL să îndeplinească toate procedurile referitoare la
operarea modificărilor survenite actului constitutiv, la orice notar public, la instanţele
judecătoreşti competente, la Monitorul Oficial, la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Buzău, la organele Ministerului Finanţelor, precum şi în faţa oricăror persoane
fizice sau juridice şi oriunde va fi nevoie.
Art.5 Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân neschimbate.
Art.6 Impotriva prevederilor prezentei hotarari, persoanele nemultumite se pot adresa
Instantei de contencios administrativ a Tribunalului Buzau in termen de 30 de zile de la
comunicare.
Art.7 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritatilor si institutiilor
interesate. ( Institutia Prefectului ,
Primarul comunei Smeeni, Compartiment BugetContabilitate)
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Nr. 68 din 22.07.2016 , Smeeni-Buzău,
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din data
de 22.07.2016, cu respectarea prevederilor art. 45 ,alin(1) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale ,republicata si actualizata, cu un numar de 10 voturi
„pentru”, 0 „împotrivă” , 0 „abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din
care prezenţi la şedinţă 10 .

