
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. 222 din 30.07.2019 

privind aprobarea majorării capitalului social al SC Gospodărie Comunală Giarmata 

SRL 

 

CONSILIUL LOCAL al comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din data 

de 30.07.2019: 

     Având în vedere :  

 adresa nr. R6485/03.07.2019 a SC Gospodărie Comunală Giarmata SRL și Procesul Verbal al 

Aadunării Generale a Asociațiilor din data de 01.07.2019; 

 referatul de aprobare al d-lui primar ing. Bunescu Virgil: 

 raportul întocmit de Serviciul Contabilitate, Buget, Finanțe, Achiziții Publice și Fonduri 

Structurale, Taxe și Impozite; 

 prevederile art. 210 alin. (1) și 221 din Legea nr. 31/ 1999 privind societățile comerciale; 

 prevederile art. 9 din actul constitutiv actualizat al SC Gospodărie Comunală Giarmata SRL; 

 prevederile art. 35 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice  locale, cu 

modificări și completări ulterioare;  

 că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administraţia publică;  

         În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), art. 139 alin. (1) și 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 

Urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

       H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E   : 

ART.1. Se aprobă majorarea capitalului social al SC Gospodărie Comunală Giarmata SRL 

cu suma de 951.400 lei, sumă ce va fi vărsată din bugetul local, reprezentând aport în numerar al 

Comunei Giarmata. 

ART. 2. (1) Suma provenită din majorarea de capital de 951.400 lei va fi destinată pentru: 

- achiziția unei vidanje, a unui buldoeexcavator și a unui tocător de crengi. 

(2) Ca urmare a majorării capitalului social al SC Gospodărie Comunală Giarmata SRL, acesta va 

fi de 952.400 lei, divizat în 10 părți sociale, 95.240 lei. 

          ART. 3. Virarea sumelor prevăzute în bugetul local al comunei Giarmata cu destinația de 

participare la capitalul social al societăților comerciale (SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

GIARMATA SRL) se va face la momentul finalizării procedurii de achiziție publică, pentru 

fiecare produs prevăzut la art.  2 alin. (1). 
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  ART. 4. Se aprobă/ nu se aprobă modificarea actului constitutiv al SC Gospodărie Comunală 

Giarmata SRL în ceea ce privește capitalul social al societății comerciale. 

  ART. 5. Se împuternicește administratorul SC Gospodărie Comunală Giarmata SRL, 

domnul Farkaș Ioan-Vasile, să semneze Actul Constitutiv actualizat potrivit modificărilor 

capitalului social, precum și să efectueze toate demersurile necesare înregistrării la Oficiul 

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș. 

  ART. 6. Societatea Comercială Gospodărie Comunală Giarmata SRL va fi răspunzătoare de 

derularea procedurilor de achiziție publică și întocmirea documentațiilor pentru produsele prevăzute 

la art.  2 alin. (1). 

  ART.7. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 9 voturi „pentru”,0  „abțineri”,                        

0 „împotrivă”. 

 ART. 8. Prezenta hotărâre se comunică : 

 Instituției Prefectului -  Județul Timiș; 

 Primarului Comunei Giarmata; 

 Compartimentului Juridic; 

 Serviciul Contabilitate, Buget, Finanțe, Achiziții Publice și Fonduri Structurale, Taxe și 

Impozite; 

 SC Gospodărie Comunală Giarmata SRL; 

 se va afișa. 
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