
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL DOMNE ŞTI 
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea majorarii capitalului social al Societatii Apa – Canal Ilfov S.A. 
 

Consiliul Local al Comunei Domnesti întrunit în sedinţă ordinară de lucru 
 

 
Având în vedere: 

• Adresa S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. nr. 5285/15.05.2015, inregistrata la registratura 
generala a Primariei Domnesti sub nr. 8724/18.05.2015; 

• Decizia Consiliului de Administratie al S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. nr. 
01/12.05.2015 privind majorarea capitalului social; 

• Raportul Consiliului de Administratie al S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. privind 
propunerea de ridicare a dreptului de preferinta al actionarilor la majorarea de capital 
social, precum si modul de determinare a valorii de emisiune a noilor actiuni; 

• Expunerea de motive a primarului comunei Domnesti; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții publice-Investiții, Administrarea 

domeniului public şi privat, Mediu, Drumuri, Utilitati publice, Situatii de urgenta, 
Administrativ; 

• Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Domnesti; 
• Prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, ale Legii nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si ale Legii nr. 241/2006 privind 
serviciul de alimentare cu apa si de canalizare; 

• Convocatorul  AGEA nr. 5252/14.05.2015 al S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.;  
• Prevederile Legii nr. 273/2006 a finantelor publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
• Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
• Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa – ADIA Ilfov, precum si Actul 

Constitutiv al S.C. Apa – Canal Ilfov S.A.; 
• Prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa 

si de canalizare incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa – ADIA Ilfov 
si S.C. Apa – Canal Ilfov S.A.; 
 

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) si alin. (6) lit. a) pct. 14, precum si art. 45 din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale republicata, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.  Se aproba majorarea capitalului social al S.C. Apa – Canal Ilfov S.A. cu suma de 
15.985.800 lei, prin emitere de noi actiuni cu o valoare nominala de 1 leu/actiune.  Majorarea se 
va face prin aport in numerar exclusiv din partea Consiliului Judetean Ilfov.  

Art. 2. Se aproba neparticiparea urmatoarelor localitati: Bragadiru, Pantelimon, Branesti, 
Cernica, Ciorogarla, Cornetu, Dobroesti, Domnesti, la subscrierea noilor actiuni emise ca urmare 
a majorarii capitalului social al Societatii Apa – Canal Ilfov S.A. 

Art. 3.  Se imputerniceste dl./dna ….........................…., reprezentantul comunei Domnesti 
in Adunarea Generala a Actionarilor din Societatea Apa – Canal Ilfov S.A., sa voteze „pentru”, 
hotararile cu privire la majorarea capitalului social al Societatii Apa – Canal Ilfov S.A. 

 



 
Art. 4.  Structura actionariatului societatii ca urmare a majorarii de capital va fi: 

    Nr. 

crt. 
Actionar Suma Procent 

1 CJI 26.585.800 94,322 

 2 Bragadiru 320.000 1,135 

3 Pantelimon 320.000 1,135 

 4 Branesti 160.000 0,568 

5 Cernica 160.000 0,568 

 6 Ciorogarla 160.000 0,568 

7 Cornetu 160.000 0,568 

8 Dobroiesti 160.000 0,568 

9 Domnesti 160.000 0,568 

  TOTAL 28.185.800 100,000 

  

Art. 5. Se imputerniceste dl. Marius BAICOIANU , cetatean roman, nascut in data de 
05.04.1980 in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, posesor al C.I. seria RD nr. 361018 eliberata de 
Sectia 20 Politie la data de 09.03.2004 avand CNP 1800405410111, sa indeplineasca toate 
procedurile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a modificarilor intervenite ca 
urmare a majorarii capitalului social al Societatii  APA – CANAL ILFOV S.A. 

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Domnești prin 
aparatul de specialitate. 

 
 
 

Ini ţiator  
Primar, 

Boşcu Ninel Constantin 
 
 
 
 

Avizat pentru legalitate 
                                                                                                                   /Secretar,   

                                                                                                                            Zanfir Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Expunere de motive 
privind aprobarea majorarii capitalului social al Societatii Apa – Canal Ilfov S.A. 

 
 
Având în vedere:  
 
1. Majorarea capitalului social al societatii se impune urmatoarele: 
a) plata costurilor / comisionelor aferente imprumuturilor contractate de catre Societatea 
APA-CANAL ILFOV S.A. si garantate de Consiliul Judetean Ilfov in vederea cofinantarii 
proiectului (Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare); 
b) finantarea valorii eligibile a proiectului, alta decat POS MEDIU (cheltuieli privind 
realizarea bransamentelor electrice ale obiectivelor finantate  prin proiect, etc.).  
c) finantarea corectiilor aplicate de Autoritatea de Management; 
d) alte cheltuieli care sa permita operarea in bune conditii a retelelor de alimentare cu 
apa si canalizare, cheltuieli pentru realizarea in bune conditii a obiectului de activitate al 
societatii; 
e) intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea activelor date in administarre sau in concesiune 
inclusiv a celor dezvoltate cu finantare nerambursabila din partea Uniunii Europene in 
functie de necesitatile imediate ale operatorului in conformiatte cu programul aprobat de 
catre Adunarea Generala a Societatii APA-CANAL ILFOV S.A. (investitiile aprobate si 
demarate in cadrul proiectului necesita a fi suplimentate cu noi obiective capabile a 
satisface cerintele actuale).  
f) cheltuielile cu functionarea unitatii de implemnetare a proiectului.  
g) achitarea sumelor restante catre furnizori ce au fost generate de catre lipsa de 
lichiditati. 
 
2.  Ridicarea dreptului de preferinta: 

 Membrii Consiliului de Administratie tinand cont de prevederile legii 31/1990 
privind societatile comerciale actualizata cu modificarile si completarile ulterioare 
respectiv Art. 217.  alin (1)si (2) au decis sa inainteze catre actionari un Raport  privind 
ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti cu privire la subscriere cu 
prioritate a actiunilor nou emise in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social prin 
emiterea de noi actiuni. 
             Astfel prin acest Raport membrii CA propun ca majorarea capitalului social prin 
aport in numerar cu suma de 15.985.800 lei sa se realizeze prin emisiunea unui numar 
de 15.985.800 noi actiuni nominative ce vor fi emise in forma dematerializata si 
inregistrate in Registrul actionarilor, la un pret egal cu valoarea nominala a unei 
actiuni, respectiv la pretul de 1 leu/ actiune, actiuni ce urmeaza a fi subscrise 
integral de catre Consiliul Judetean Ilfov.  

Totodata, avand in vedere urgenta necesitate de capitalizare a Societatii, 
actiunile subscrise in cadrul majorarii vor fi achitate integral la data subscrierii. 

 

 

 
 



3. Aprobarea situatiei financiare pe anul 2014. 
 Potrivit prevederilor legale si Actului Constitutiv anual situatiile financiare ale 
societatii se aproba de catre AGA.   
  
 Tinand cont de cele de mai sus, se solicita adoptarea unei hotararii necesare 
pentru aprobarea celor decise in cadrul Consiliului de Administratie in proxima sedinta a 
Consiliului Local Domnesti, drept pentru care vă supun spre dezbatere și aprobare, 
proiectul de hotărâre în forma prezentată.   
 

 

 
Primar, 

Boşcu Ninel Constantin 
 

 
 
 
 
 
                 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raport de specialitate 
 

privind aprobarea majorarii capitalului social al Societatii Apa – Canal Ilfov S.A. 
 

 
Având în vedere: 

• Adresa S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. nr. 5285/15.05.2015, inregistrata la 
registratura generala a Primariei Domnesti sub nr. 8724/18.05.2015; 

• Decizia Consiliului de Administratie al S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. nr. 
01/12.05.2015 privind majorarea capitalului social; 

• Raportul Consiliului de Administratie al S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. privind 
propunerea de ridicare a dreptului de preferinta al actionarilor la majorarea de 
capital social, precum si modul de determinare a valorii de emisiune a noilor 
actiuni; 

• Prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, ale 
Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si ale Legii nr. 
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare; 

• Convocatorul  AGEA nr. 5252/14.05.2015 al S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.;  
• Prevederile Legii nr. 273/2006 a finantelor publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
• Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
• Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa – ADIA Ilfov, precum si 

Actul Constitutiv al S.C. Apa – Canal Ilfov S.A.; 
• Prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 

cu apa si de canalizare incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa 
– ADIA Ilfov si S.C. Apa – Canal Ilfov S.A.; 
 
Faţă de cele aratate mai sus sunt întrunite condițiile de legalitate pentru Proiectul 

de hotarâre privind aprobarea majorarii capitalului social al Societatii Apa – Canal Ilfov 
S.A. 

 
 
 

Serviciul Achiziții publice-Investiții, Administrarea domeniului public şi privat, 
Mediu, Drumuri, Utilitati publice, Situatii de urge nta, Administrativ 

Șef serviciu Babă Violeta 
 

 
 
 
 

 


