ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind revocarea unui cenzor, respectiv numirea altuia şi aprobarea modificării
şi completării Actului Constitutiv al S.C. „Apă Municipal” S.A. Oneşti aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.102/12 decembrie 2011
Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 20
decembrie 2011;
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – ing. Emil
Lemnaru, Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură
şi administrarea domeniului public şi privat şi Avizul Comisiei pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
Ţinând seama de rezultatul votului secret privind revocarea şi desemnarea unui cenzor
al societăţii;
În baza art.17, art.21, art.36, alin.2, lit.a) şi alin.3, lit.c) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii
nr.31/1990 privind societăţile comerciale, precum şi a Actului Constitutiv al S.C. „Apă
Municipal” S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.102 din 12 decembrie
2011;
În temeiul art.45, alin.1 şi art.115, alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se revocă din funcţia de cenzor al S.C. “Apă Municipal” S.A. Oneşti domnul
STROE-MUNTEANU EUGEN-DĂNUŢ cetăţean român, născut la data de 22.05.1969,
posesor al C.I. seria XC nr.364531, eliberată de Mun. Oneşti la data de 25.08.2004, având
CNP 1690522330784.
Art.2 – Se numeşte în funcţia de cenzor al S.C. “Apă Municipal” S.A. Oneşti domnul
COROAMĂ DRAGOŞ-EMANUEL, cetăţean român, născut la data de 12.07.1977, posesor al
C.I. seria NT, nr.530107, eliberat de Mun. Piatra Neamţ, la data de 22.06.2010, având C.N.P.
1770712461522.
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Art.3 – Se aprobă modificarea şi completarea Actului Constitutiv al S.C. “Apă
Municipal” S.A. Oneşti, după cum urmează:.
a) art.7, alin.(3) se modifică şi va avea următorul cuprins: “Capitalul social în numerar
subscris a fost vărsat astfel: 30.000 lei la constituire cu ordin de plată nr. 5329/14.12.2011,
urmând ca diferenţa de 70.000 lei să fie vărsată în termen de 12 luni de la data
înmatriculării societăţii”.
b) art.17, alin.(1) se completează şi va avea următorul cuprins: “Societatea va fi
administrată în sistem unitar de administratorul unic, care va fi numit de Consiliul Local
Oneşti în condiţiile legii”.
Art.4 – (1) Celelalte dispoziţii ale Actului Constitutiv al S.C. “Apă Municipal” S.A.
Oneşti rămân neschimbate.
(2) Textul complet al Actului Constitutiv va fi actualizat cu toate modificările
şi completările şi va fi semnat de preşedintele de şedinţă şi contrasemnat de Secretarul
Municipiului Oneşti.
Art.5 – Administratorul unic al S.C. “Apă Municipal” S.A. Oneşti va efectua
modificările la Registrul Comerţului potrivit dispoziţiilor legale.
Art.6 – Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;
- Primarului municipiului Oneşti;
- S.C. “Apă Municipal” S.A.;
- Oficiului Registrului Comerţului Bacău.

Preşedinte de şedinţă,
Stan Lucian
Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu
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