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privind aprobarea major
 

Consiliul Local al Comunei 
 
Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Domne
• Expunerea de motive a Primarului Comunei Domne
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate
• Aderarea de noi unități administrativ

Apă – ADIA Ilfov și propunerea Consiliului Jude
social al S.C. Apă – Canal Ilfov S.

• Prevederile Legii nr. 215/2001 a administra
51/2006 a serviciilor comunitare de 
de alimentare cu apă şi canalizare;

• convocatorul AGEA nr. 409/17.
• Prevederile Legii nr. 273/2006 a finan

ulterioare; 
• Prevederile Legii nr. 31/1990 privind 

ulterioare; 
• Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar

Constitutiv al S.C. Apă –
• Prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 

canalizare încheiat între Asocia
Apă – Canal Ilfov S.A.; 
 
 
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) si alin. (6) lit. a) pct. 14, precum 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicat
 
 

 
 
Art.1  – Se aprobă majorarea
7.000.000 lei, prin emitere de noi actiuni cu o valoare nominala de 1 leu/actiune. Majorarea se va 
face prin aport in numerar exclusiv
 
Art.2  – Se aprobă neparticiparea comunei Domne
majorării capitalului social al S.C. Ap
 
Art.3  – Se împuternicește dl. Tiberiu Ganea, 
Generală a Acționărilor din S.C. Ap
la majorarea capitalului social al S.C. Ap
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HOTĂRÂREA Nr. 3 
din 21 ianuarie 2014 

 
privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Apă – Canal Ilfov 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa ordinară

țiat de Primarul Comunei Domnești; 
Expunerea de motive a Primarului Comunei Domneşti; 
Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domne

ți administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara 
și propunerea Consiliului Județean Ilfov privind majorarea capitalului 
Canal Ilfov S.A.; 

Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicat
51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul 

şi canalizare; 
convocatorul AGEA nr. 409/17.01.2014 al S.C. Apă – Canal Ilfov S.A.;
Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modifică

Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modifică

ei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov, precum si Actul 
– Canal Ilfov S.A.; 

Prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 
canalizare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) si alin. (6) lit. a) pct. 14, precum 
iei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi complet

HOTĂRĂŞTE: 

area capitalului social al S.C. Apă – Canal Ilfov S.A.
7.000.000 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.  

 neparticiparea comunei Domneşti la subscrierea noilor actiuni emise ca urmare a 
S.C. Apă – Canal Ilfov S.A.   

ște dl. Tiberiu Ganea, reprezentantul comunei Domne
rilor din S.C. Apă – Canal Ilfov S.A., să voteze cu pentru, hot

la majorarea capitalului social al S.C. Apă – Canal Ilfov S.A. 

Canal Ilfov S.A., 

ţa ordinară de lucru 

din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
ția de Dezvoltare Intercomunitara 

ean Ilfov privind majorarea capitalului 

iei publice locale, republicată, ale Legii nr. 
publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul 

Canal Ilfov S.A.; 
elor publice locale, cu modificările şi completările 

comerciale, cu modificările şi completările 

ADIA Ilfov, precum si Actul 

Prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 
ă Apă – ADIA Ilfov si S.C. 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) si alin. (6) lit. a) pct. 14, precum şi art. 45 din Legea 
ă şi completările ulterioare; 

Canal Ilfov S.A. cu suma de 
7.000.000 lei, prin emitere de noi actiuni cu o valoare nominala de 1 leu/actiune. Majorarea se va 

ti la subscrierea noilor actiuni emise ca urmare a 

reprezentantul comunei Domnești în Adunarea 
 voteze cu pentru, hotărârile cu privire 



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

Nr. 
Crt. 

Actionar Suma Procent 

1 CJI 9,000,000.0 84.906% 
2 Bragadiru 320,000.0 3.019% 
3 Pantelimon 320,000.0 3.019% 
4 Branesti 160,000.0 1.509% 
5 Cernica 160,000.0 1.509% 
6 Ciorogarla 160,000.0 1.509% 
7 Cornetu 160,000.0 1.509% 
8 Dobroiesti 160,000.0 1.509% 
9 Domnesti 160,000.0 1.509% 
 TOTAL 10,600,000 100.00% 

 
Art.5  – Se împuternicește dl. Baicoianu Marius, cetățean roman, născut în data de 05.04.1980 în 
București, domiciliat în București, posesor al CI seria RD nr. 361018 eliberat de Secția 20 Politie 
la data de 09.03.2004, CNP 1800405410111, să îndeplinească toate procedurile privind 
înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor intervenite ca urmare a majorării 
capitalului social al S.C. Apă – Canal Ilfov S.A. 
 
Art.6  – Primarul comunei Domneşti, persoanele împuternicite în acest sens și direcțiile de 
specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Domnești, vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
                 Preşedinte de şedinţă, 
                             Scheel Titus                                                                                   
 
 

             Contrasemnează, 
                                                                                                                 Secretar,  

                                                                                                                             Zanfir Maria 
            

 
 
 
 
Nr. 3 
Adoptată în şedinţa ordinară din 21.01.2014 
Cu un nr de .....15....voturi 
Din nr. total de .....15....consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri    

 


