ROMÂNIA
JUDETUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECATEI
HOTĂRÂRE
NR.21 din 29.07.2016

Privind “aprobarea reorganizării Serviciului de Alimentare cu Apa al comunei Frecatei,
prin înfiinţarea societăţii comerciale GOSPODARIREA APELOR SI SERVICIILOR
FRECATEI S.R.L.”
Consiliul Local al comunei Frecatei, întrunit în şedinţa extraordinară legal constituită;
Avand in vedere expunerea de motive a domnului Naiman Marian, primarul
comunei Frecatei si avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Frecatei;
Tinand cont de prevederile:
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 1 alin.(3), ale art. 3, art. 8 alin. (1) si alin. (3), art. 24, alin. (1) art.
30, alin. (4) şi ale art.31, din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de
utilităţi publice, republicată;
- art. 10 alin. 1, alin. 2, alin. 3, alin. 4, art. 12, din Ordonanţa Guvernului nr.
71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public şi privat de interes local, cu modificările si completările
ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi
rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002;
- Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcţionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local.
- Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, republicată;
- prevederile art. 6, alin. (1), lit f. din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare al
localitatilor;
- prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 10, art. 17, art. 36 si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicata.
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECATE adopta prezenta hotarare

Art. 1 (1) - Se aprobă reorganizarea Serviciului de Alimentare cu Apa din subordinea
Consiliului Local al Comunei Frecatei, care a avut în administrare serviciul de
alimentare cu apa, al comunei Frecatei, prin înfiinţarea unei societăţii comerciale, cu
asociat unic Comuna Frecatei, judeţul Tulcea.
(2) Societatea, cu asociat unic Comuna Frecatei va avea ca obiect principal de
activitate Captarea, tratarea si distributia apei, si va funcţiona sub denumirea de
GOSPODARIREA APELOR SI SERVICIILOR FRECATEI S.R.L. conform dovezii de
disponibilitate si rezervare nume nr. 12.708/02.06.2016 eliberata de O.R.C. de pe langa
Tribunalul Tulcea.
Art. 2 (1) Se aproba participarea Comunei Frecatei prin Consiliul Local al comunei
Frecatei, in calitate de acţionar unic, la capitalul social al Societatii cu suma de 56.000
lei, ce va fi suportata din bugetul local, cont RO64CECETL0730RON0545329
(2) Capitalul prevăzut la alin. (l) va fi subscris de catre comuna Frecatei prin Consiliul
Local, in totalitate si varsat Societatii sub forma de acţiuni, numerotate de la 1 la 20,
inclusiv, fiecare avand o valoare nominala de 2.800 lei.
Art. 3 (1) Sediul social al societatii comerciale GOSPODARIREA APELOR SI
SERVICIILOR FRECATEI S.R.L, va fi la adresa: comuna Frecatei, sat Cataloi, str.
Principala, nr. 29, cam. Nr. 3, judetul Tulcea.
(2) In vederea asigurarii unui spaţiu corespunzător funcţionarii Societatii se aproba
contractul de comodat - Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare, prin
care Consiliul Local al comunei Frecatei transmite in folosinţa un spaţiu cu destinaţia
de sediul al societatii mai sus mentionata.
Art. 4 La constituire, societatea este administrata si reprezentata pe o perioada de 6 luni
de catre doamna Bacaran Laura, CNP 2880317360011, domiciliat in sat Frecatei,
comuna Frecatei, identificat cu CI seria TC, nr. 401710, pana la organizarea concursului
pentru ocuparea acestui post.
Art. 5 Modul de organizare si funcţionare al Societatii este concretizat in Actul
constitutiv - Anexa 2, prin Regulamentul de Organizare si Functionare – Anexa3, si prin
Organigrama si Statul de Functii al Societatii – Anexa 4, care fac parte integranta din
prezenta hotarare.
Art. 6 – Preluarea activelor necesare desfasurarii activitatii prevazute in Actul
constitutiv se va face prin procedura delegarii de gestiune prin incredintare directa,
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conform art. 31 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, in baza
Contractului de delegare a gestiunii si protocolului de predare-primire aferent acestuia.
Art. 7 (1) Se mandateaza secretarul cu atributii delegate al comunei Frecatei in persoana
domnului Cergau George-Cosmin, pentru efectuarea tuturor demersurilor si pentru
semnarea cererilor sau actelor necesare pentru înregistrarea Societatii, ca societate
comerciala de interes public avand ca acţionar unic Comuna Frecatei, prin Consiliul
Local al comunei Frecatei, in fata tuturor instituţiilor si autoritatilor abilitate.
(2) Persoana imputernicita la alin. (1) va actiona in limitele prezentului mandat,
atributiile lui incetand la momentul finalizarii procedurilor de înregistrare a Societatii.
Art. 8 (1) Primarul comunei Frecatei, prin compartimentele de specialitate, duce la
îndeplinire prezenta hotarare.
(2) Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului consiliului: primarului,
Institutiei prefectului Tulcea, altor institutii si autoritati interesate .
Hotararea a fost adoptata cu 9 voturi „pentru”, -- „impotriva”, -- „abtineri” , fiind
prezenti 9 consilieri locali din cei 12 in functie care alcatuiesc Consiliul Local Frecatei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,
Mitu Paul
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar cu atributii delegate,
Cergau George Cosmin
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