
ROMANIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

 COMUNA PÎRSCOV 

CONSILIUL LOCAL  

                       

                      

      HOTĂRÂRE 

privind aprobarea iniţierii procedurilor pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale cu 
răspundere limitată de drept privat şi interes local, cu asociat unic comuna Pîrscov, prin 

Consiliul local al comunei Pîrscov 

Consiliul local al comunei Pîrscov, judeţul Buzău, 

Având în vedere : 

- Expunerea de motive a primarului comunei Pîrscov înregistrată sub 
nr.4501/07.07.2016; 

- Raportul de avizare al compartimentului financiar contabil inregistrat  
sub nr.4502/07.07.2016; 

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului 
local al comunei Pirscov , inregistrate la nr.4503/07.07.2016 ; 

- Prevederile din L egii 51/2006 – serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată; 

- Prevederile din Legii 241/2006 – serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare, republicată ; 

- Prevederile Legii 31/1990 privind societăţile cu modificările şi 
completările ulterioare;                      

- Prevederile Legii 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii 213/1998, privind bunurile proprietate publică cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Pag. 1 din 3 



În temeiul prevederilor art. 17, art.36 alin.2, lit.”d”  şi art.45 al.3 din Legea 
215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art. 1. Se aproba infiintarea unei societati cu raspundere limitata (SRL) in 
care asociat unic va fi comuna PIRSCOV prin Consiliul local PIRSCOV, cu sediul 
in sat Pirscov, com. Pirscov, nr. 171A, jud. Buzau; 

Art. 2. Denumirea noii societati va fi AQUA PIRSCOV SRL conform 
Dovezii privind disponibilitatea si rezervarea firmei nr. 17223/20.07.2016. 

Art. 3. Capitalul social al noii societati va fi in cuantum de 200 lei, aport in 
numerar integral varsat, divizat in 20 parti sociale a cate 10 lei fiecare, cu 
participarea exclusiva a asociatului unic. 

Art. 4. Obiectul de activitate principal al noii societati va fi  3600 - 
Captarea, tratarea şi distribuţia apei. In obiectul de activitate secundar noua 
societate va avea activitati din diverse domenii de activitate ce au legatura cu 
interesul local al comunei Pirscov. 

Art. 5. Administrarea si reprezentarea societatii se va face de catre 
domnul  DUTA DUMITRU, cetăţean român, născut la data de 07.05.1958 în 
com. Panatau, jud. Buzau, domiciliat în sat Robesti, com. Parscov, nr. 33, jud. 
Buzau, posedând CI seria XZ nr. 648933, CNP 1580507100011, eliberată de 
SPCLEP Pirscov la data de 05.05.2014, avand puteri depline de administrare si 
reprezentare a societatii, cu un mandat pe o perioada nelimitata; 

Art. 6. Pentru efectuarea tuturor demersurilor privind infiintarea noii 
societati, inclusiv a semnarii actului constitutiv si a oricarui alt document necesar 
aducerii la indeplinire a prezentei Hotarari, se imputerniceste domnul viceprimar 
BURLACU ALEXANDRU, cetăţean român, născut la data de 04.02.1969 în 
com. Parscov, jud. Buzau, domiciliat în sat Parscov, com. Parscov, nr.  , jud. 
Buzau, posedând CI seria XZ nr.  , CNP  , eliberată de SPCLEP Patarlagele la 
data de 29.01.2013. 
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Art. 7. Secretarul comunei va aduce la cunostinta publica si va asigura 
comunicarea prezentei hotarari autoritatilor si institutiilor interesate. 

Presedintele sedintei, 

Consilier Dumitrascu Dumitru 

Pirscov,07 iulie 2016. 

Nr.18. 

Contrasemneaza, 

Secretar,Calen Neculai 

Această hotărare a fost adoptată de Consiliul local al comunei Pîrscov în ședința ordinară din data de 07 
iulie 2016 , cu respectarea prevederilor art.45  din Legea 215/2001 a administrației publice locale , 
republicată și actualizată , cu un număr de voturi 15 pentru , - abtineri   și voturi - împotrivă , din numărul 
total de 15 consilieri în funcție și 15 consilieri prezenți la ședință. 
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