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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea major ării capitalului social al Societății Apă – Canal Ilfov S.A. 

 
Consiliul Local al Comunei Domnesti întrunit în sedinţă de lucru 

 
Având în vedere: 

• Adresa S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A. nr. 14001/05.09.2017, înregistrată la registratura 
generală a Primăriei Domnești sub nr. 14047/05.09.2017; 

• Decizia Consiliului de Administrație al S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A. nr. 
01/31.08.2017 privind majorarea capitalului social; 

• Raportul Consiliului de Administrație al S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A. privind 
propunerea de ridicare a dreptului de preferință al acționărilor la majorarea de capital 
social, precum și modul de determinare a valorii de emisiune a noilor acțiuni; 

• Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. APA-CANAL ILFOV 
S.A. nr. 01/31.08.2017; 

• Expunerea de motive a Primarului Comunei Domnești; 
• Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești; 
• Prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ale Legii nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și ale Legii nr. 241/2006 privind 
serviciul de alimentare cu apă și de canalizare; 

• Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov, precum și Actul 
Constitutiv al S.C. Apă – Canal Ilfov S.A.; 

• Prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă 
și de canalizare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov 
și S.C. Apă – Canal Ilfov S.A., 

 
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 14, precum și art. 45 din Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale republicate, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.  Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. Apă – Canal Ilfov S.A. cu suma de 
39.000.000 lei, prin emitere de noi acțiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune. Majorarea se 
va face prin aport în numerar exclusiv din partea Consiliului Județean Ilfov.  

Art.2. Se aprobă neparticiparea următoarelor localități: Bragadiru, Pantelimon, Brănesti, 
Cernica, Ciorogârla, Cornetu, Dobroești, Domnești, la subscrierea noilor acțiuni emise ca urmare 
a majorării capitalului social al Societății Apă – Canal Ilfov S.A. 

Art.3.  Se împuternicește domnul Tiberiu GANEA , reprezentantul comunei Domnești 
în Adunarea Generală a Acționarilor din Societatea Apă – Canal Ilfov S.A., să voteze „pentru”, 
hotărârile cu privire la majorarea capitalului social al Societății Apă – Canal Ilfov S.A. 

 



Art.4.  Structura actionariatului societății ca urmare a majorării de capital, va fi 

următoarea: 

Nr. 
crt.  Actionar  Capital social propus Procent aferent 

1 CJI 63.985.800 97,560 
2 Bragadiru 320.000 0,488 
3 Pantelimon 320.000 0,488 
4 Branesti 160.000 0,244 
5 Cernica 160.000 0,244 
6 Ciorogarla 160.000 0,244 
7 Cornetu 160.000 0,244 
8 Dobroiesti 160.000 0,244 
9 Domnesti 160.000 0,244 
  TOTAL  65.585.800 100,000 

 

Art.5.  Se împuternicește domnul Marius BĂICOIANU  - Seful Biroului Juridic al S.C. 
APA-CANAL ILFOV S.A., să îndeplinească toate procedurile privind înregistrarea la Oficiul 
Registrului Comerțului a modificărilor intervenite ca urmare a majorării capitalului social al 
Societății  APĂ – CANAL ILFOV S.A. 

Art.6.  Primarul Comunei Domnesti, persoanele imputernicite in acest sens si 
compartimentele de specialitate, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 

 

Ini ţiator,  
Primar 

Ghiță Ioan Adrian 
 
 
 

                                                                                                    Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                     Secretar   

                                                                                                          Drăgan Doina Florentina 
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Expunere de motive 
 

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

 
 

Având în vedere:  
 

• Adresa S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A. nr. 14001/05.09.2017, înregistrată la registratura 
generală a Primăriei Domnești sub nr. 14047/05.09.2017; 

• Decizia Consiliului de Administrație al S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A. nr. 
01/31.08.2017 privind majorarea capitalului social; 

• Raportul Consiliului de Administrație al S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A. privind 
propunerea de ridicare a dreptului de preferință al acționărilor la majorarea de capital 
social, precum și modul de determinare a valorii de emisiune a noilor acțiuni; 
• Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. APA-CANAL ILFOV 

S.A. nr. 01/31.08.2017; 
• Prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ale Legii nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și ale Legii nr. 241/2006 privind 
serviciul de alimentare cu apă și de canalizare; 
• Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
• Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
• Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Apă – ADIA Ilfov, precum și Actul 
Constitutiv al S.C. Apă – Canal Ilfov S.A.; 
• Prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă 
și de canalizare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Apă – ADIA Ilfov 
și S.C. Apă – Canal Ilfov S.A, 
 

pentru buna desfășurare a activității societății este necesar a fi aprobate: 
 

• Majorarea capitalului social al societății prin aport în numerar cu suma de 
39.000.000 lei din partea acționarului majoritar al Consiliului Jude țean Ilfov, având în 
vedere următoarele: 
a) necesarul de investitii la nivelul Departamentului Tehnic, precum investitii pentru executari de 
bransamente si racorduri, pentru lucrari de tratare a apei brute, pentru executarea de lucrari de 
foraje si inmagazinarea apei potabile, precum si investitii lucrari de contorizare, investitii apa 
potabila - apa uzata si lucrari de reabilitare, propuse a fi executate de catre societate; 

b) necesarul de investitie, la nivelul UIP, prin urmatoarele programe sectoriale importante: 

- Programul Operational Sectorial de Mediu 2007-2013; 

- Fazarea proiectului Reabilitatea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare 
in judetul Ilfov; 



- Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2010, care necesita in perioada imediat 
urmatoare, finantare pentru implementarea investitiilor propuse a fi executate atat la nivelul 
Departamentului Tehnic - Directia "Investitii", cat si la nivelul Unitatii de implementare a 
Proiectelor (UIP). 

•    Ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la majorarea de capital social, 
precum si cu privire la modul de determinare a valorii de emisiune a noilor actiuni, 
pentru motivele care sunt prezentate în Raportul întocmit de Consiliul de Administrație 
din data de 31.08.2017, astfel: 

  Tinând cont de prevederile legii 31/1990 privind societățile comerciale actualizată cu 
modificările și completările ulterioare respectiv Art. 217.  alin (1) și (2), Membrii Consiliului de 
Administrație au decis să înainteze către acționari un Raport  privind ridicarea dreptului de 
preferință al acționarilor existenți cu privire la subscriere cu prioritate a acțiunilor nou emise în 
cadrul operațiunii de majorare a capitalului social prin emiterea de noi acțiuni. 
             Astfel prin acest Raport membrii CA propun ca majorarea capitalului social prin aport în 
numerar cu suma de 39.000.000 lei să se realizeze prin emisiunea unui număr de 39.000.000 noi 
acțiuni nominative ce vor fi emise în forma dematerializată și înregistrate în Registrul 
acționarilor , la un preț egal cu valoarea nominală a unei acțuni, respectiv la prețul de 1 leu/ 
acțiune, acțiuni ce urmează a fi subscrise integral de către Consiliul Județean Ilfov și 
totodată, având în vedere urgenta necesitate de capitalizare a Societății, acțiunile subscrise în 
cadrul majorării urmând să fie achitate integral la data subscrierii. 
 Ținând cont de cele de mai sus, se solicită adoptarea unei hotărâri necesare pentru 
aprobarea celor decise în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. 
de către Consiliului Local Domnesti, drept pentru care vă supun spre dezbatere și aprobare, 
proiectul de hotărâre în forma prezentată.   

 

 

Primar, 
Ghiță Ioan Adrian 

 
 

 


