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                                               HOT RÂREA NR.66 

                                                     DIN 31.10.2017 

 

 Privind aprobarea participarii comunei Moneasa, la constituirea Societatii 

SC"CODRU MOMA-MONEASA  2017  " SRL 

 

 

 Consiliul local al comunei Moneasa întrunit, în şedinţ  de indata , în data de 
31.10.2017,având în vedere: 

-expunerea de motive,nr.2227, din 30.10.2017, a Primarului comunei 

Moneasa; 

-referatul de specialitate, nr.2226, din 30.10.2017, a Contabilului comunei 

Moneasa;  

-avizul comisiilor de specialitate, ale Consiliului Local; 

-prevederile Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicata in 

2004, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

-prevederile legii nr.273/2006, art.35, alin.2, privind finantele publice; 

-prevederile Legii nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata in 

1998, modificata si completata; 

-votul consilierilor locali prezenti la sedinta:  “pentru”__9_,”impotriva”__-__, 

“abtineri”___-____. 

 

   In temeiul art.45, alin.1, si al art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 

privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare  

 

HOT R ŞTE:  
 

  ART.1 (1) Se aprob  participarea comunei Moneasa, in calitate de asociat la 

constituirea  SC "CODRU MOMA-MONEASA  2017 "SRL , cu sediul in 

loc.Moneasa, nr.72, jud.Arad, societate fondata in conditiile prevazute de Actul 

Constitutiv, de organizare si functionare a societatii comerciale. 

              (2)Actul constitutiv  este prevazut in anexa nr.1 la prezenta hotarare  

si face parte integranta din aceasta. 

ART.2 Se imputerniceste Primarul comunei Moneasa, d-nul Herbei Ioan Nutu 

sa semneze personal,sau printr o persoana din cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului, in fata oricarei institutii sau autoritati, orice document care este necesar 

pentru infiintarea societatii. 
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 ART.3.(1)Se aproba  darea in comodat, catre SC "CODRU  MOMA-

MONEASA 2017" SRL , a bunurilor cuprinse in anexa nr.2 la prezenta hotarare. 

                        (2)Predarea – primirea bunurilor prevazute la alin.1 se va efectua in 

termen 14 zile, de la data inmatricularii societatii, la Oficiul Registrului Comertului, 

de pe langa Tribunalul Arad. 

ART.4.Se aproba suportarea de la bugetul comunei Moneasa, a sumei de 2600 

lei, reprezentand cota de participare la capitalul social al societatii si celelalte 

cheltuieli necesare pentru infiintarea acesteia. 

ART.5.Se aproba numirea ca administrator a SC "CODRU MOMA – 

MONEASA 2017" SRL, a d-nului TODERAS COSMIN-MARIUS si a d-nei JIDOI 

CRISTINA, ca cenzor al societatii. 

ART.6.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se incredinteaza 

Primarul Comunei Moneasa, d-nul HERBEI IOAN NUTU si Compartimentul 

Contabilitate. 

ART.7.Prezenta Hotarare intra in vigoare si se comunica in baza prevederilor 

art.49 alin.2, teza II si ale art.115, alin.3 si 5 din Legea nr.215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare: 

- Institutiei Prefectului Judetului Arad; 

- Primarului comunei Moneasa; 

- Compartimentului Contabilitate; 

- Persoanelor numite ca administrator si cenzor al societatii si prevazute in 

Actul Constitutiv; 

- Locuitorilor comunei Moneasa, prin afisare. 

  

 

 

 

  

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ ,                                          SECRETAR,                               

               SODINCA PAUNEL                   PUIE  IOAN   
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