ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea participării comunei Bănia la infiintarea
S.C. ,,ECOSAL CARAS – SEVERIN”, ca operator regional de salubrizare
Consiliul Local al comunei Bănia intrunit in sedinta ordinara;
Văzând expunerea de motive, raportul de specialitate şi raportul comsiei de specilitate din cadrul
consiliului local al comunei Bănia;
Văzând prevederile art. 30, al. (7), coroborat cu prevederile art. 311 al. (1), lit "a" din Legea nr.
51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere și prevederile art. 6 al.(1) lit "e", lit. "f" și lit. "j", art. 11 al. (1) lit "b", art. 18 al (1) si
al. (2) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 2 alin (1) si alin (2) , art. 17 din Statutul ADI Intercom Deseuri
Caras - Severin, și Hotărârea AGA nr. 6/15.10.2010 privind infiintarea operatorului regional a ADI Intercom
Deseuri Caras – Severin;
Văzând și prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificările și completările
ulterioare;
In baza prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit "d", al. (6) lit. "a" pct. 14, art. 37, art. art. 45, și art. 115
al.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările
şi completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1 - Se aproba participarea Comunei Bănia la inființarea societății comerciale de interes
intercomunitar ,,ECOSAL CARAȘ-SEVERIN” SRL, ca operator regional de salubrizare a localitatilor și de
utilitate publica de interes intercomunita.
Art.2 - Se aprobă achitarea către ADI Intercom Deseuri Caras - Severin a sumei de de 20 de lei,
corespunzatoare celor doua parti sociale ale comunei Bănia la capitalul social al SC ECOSAL Caras Severin SRL.
Art.3 - Se imputerniceste dl Albu Alexandru-Vichentie, primarul comunei Bănia, având domiciliul în
comuna Bănia nr. 494, posesor al actului de identitate seria KS nr. 091523, sa semneze actele necesare
pentru finalizarea preluarii partilor sociale la Registrul Comertului și să reprezinte interesele comunei în
organele de conducere ale SC ,,ECOSAL CARAȘ-SEVERIN” S.R.L .
Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-nul Albu AlexandruVichentie, primarul comun ei Bănia.
Art.5 – Prezenta hotărâre, se va afișa pe pagina proprie de Internet și se va comunica :
- Instituției Prefectului judetului Caras – Severin;
- ADI Intercom Deseuri Caras – Severin ;
- Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras – Severin;
- Compartimentului financiar - contabil.
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