
                            
 

                                                           
ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE 
COMUNA APA 

                      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 
  

  HOTĂRÂREA  Nr. 65 / 28.12.2017 
privind aprobarea asocierii comunei APA cu comuna Botiz în cadrul operatorului regional de 

salubrizare S.C. Tur-Someş Livada S.R.L. 

 Consiliul local al comunei Apa, judetul Satu Mare, întrunit în şedinţă extraordinară în data 
de 28.12.2017 
  Având în vedere prevederile art.6 alin.(1) lit.f) din Legea nr.101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art.8 alin.(3) lit.f), art.28 alin.(1) și alin.(2 ^1) din Legea 
nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
           În temeiul prevederilor art.17, art. 36 alin. (6) pct.14,  art. 45 alin. (3) şi  art.115 lit.b) din  
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 
      Art.1. (1) Se  aprobă asocierea comunei APA cu comuna Botiz în cadrul operatorului regional 
de salubrizare S.C. Tur-Someş Livada S.R.L, prin majorarea capitalului social. 
               (2) Se aprobă majorarea capitalul social al S.C. Tur-Someş Livada S.R.L de la 22.000 lei, 
divizat în 22 părţi sociale egale, la 24.000 lei, divizat în 24 părți sociale, adică câte 2 părţi sociale 
pentru fiecare asociat.  
      (3) Comuna Botiz  va subscrie şi vărsa integral în numerar suma de 2000 lei în contul de 
capital social, corespunzătoare celor 2 părți sociale dobândite în cadrul S.C. Tur-Someş Livada 
S.R.L. 
       (4) În sensul aplicării prevederilor alineatelor precedente, Actul constitutiv al S.C. Tur-
Someş Livada S.R.L. se va modifica în mod corespunzător prin hotărâre a Adunării generale a 
asociaţilor. 
 Art.2. (1) Se împuterniceşte primarul comunei Apa,  să semneze în numele şi pe seama 
acesteia Actul constitutiv al societăţii comerciale, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. 
 Art.3. Se împuterniceşte administratorul societăţii comerciale să facă toate demersurile 
necesare la Oficiul Registrului Comerțului în vederea înregistrării modificărilor Actului constitutiv 
privind componența structurii asociative prin intrarea comunei Botiz în S.C. Tur-Someş Livada 
S.R.L. 
      Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei APA 
şi  administratorul S.C. Tur-Someş Livada S.R.L.. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea  prevederilor art.45, respectiv ale art.98 

din Legea nr.215/2001, republicata cu modificările şi completarile ulterioare. Nr. consilieri în 
funcţie: 10,  Nr. consilieri prezenţi: 10,  Nr.consilieri absenţi: 0. Voturi pentru: 10,  Voturi 
împotrivă: 0, Abţineri: 0. 
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