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Iniţiator: primarul comunei Dudeştii Noi 

Alin Nica 

 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 28 / 18 apr 2009 

 

privind participarea la constituirea unei socităţii comerciale cu răspundere limitată a 
comunei Dudeştii Noi  

 

 Ţinând cont de referatul serviciului de dezvoltare locală şi de prevederile H.C.L. 17/25 04 

2006 privind constituirea unei societăţii comerciale cu răspundere limitată, ca urmare a implementării 

proiectului „ colectarea selectivă a deşeurilor” în scopul continuării activităţii după terminarea perioadei de 

cofinanţare şi implementare, 
 Consiliul Local al comunei Dudeştii Noi, 

 în temeiul prevederilor art. 15 şi art. 38 alin. (2) lit. e) şi art. 125 din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală cu modificările ulterioare, adoptă, cu 9 voturi pentru, -- voturi împotrivă şi -- 

abţineri din totalul de 9 consilieri participanţi,în şedinţă ordinară, prezenta 

 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1.- Constituirea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată 

Se aprobă participarea în calitate de asociat, a comunei Dudeştii Noi în cadrul SC CENTRU DE 

COLECTARE DEŞEURI ECO7 SATCHINEZ SRL, persoană juridică în curs de constituire (care va fi 

denumită generic Societatea ).  

 

Art. 2. Capitalul social. Participarea comunei la profit şi pierderi. 
 SC CENTRU DE COLECTARE DEŞEURI ECO7 SATCHINEZ SRL, va avea un capital social în 

sumă de 1.000 lei. Capitalul social va fi împărţit în 100 părţi sociale fiecare parte socială având o valoare de 

10 lei. Comuna Dudeştii Noi va participa la profitul şi pierderile societăţii într-un procent de 9%, în 

schimbul aportului în numerar în sumă de 90 lei, care va fi transferată în contul de capital social al Societăţii 

şi care se va deschide după semnarea actului constitutiv. În schimbul aportului în numerar comuna Dudeştii 

Noi va primi un număr de 9 părţi sociale.  

 

Art. 3.- Sediul social al societăţii  

            SC CENTRU DE COLECTARE DEŞEURI ECO7 SATCHINEZ SRL va avea sediul în com. 

Satchinez, judeţul Timiş. 

 

 

 

 

 

 
R O M Â N I A  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

Judeţul Timiş, 307041, Dudeştii-Noi, Calea Becicherecului,  nr. 139 

Tel.-fax: 0256/378294, 0256/378020 

www.primariacomuneidudestiinoi.ro 
primariadudestiinoi@yahoo.com 
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 2 

 

 

 

 

 

 

Art. 4    Administratorul Unic al Societăţii 

SC CENTRU DE COLECTARE DEŞEURI EC07 SATCHINEZ SRL va fi administrată de un Administrator Unic 

în persoana doamnei CHELMUS DACIANA. Mandatul administratorului se va stabili pentru o perioadă de 1 an de la 

data constituirii societăţii. 

Art 5    Obiectul de activitate al Societăţii 

SC CENTRU DE COLECTARE DEŞEURI EC07 SATCHINEZ SRL va desfăşura activităţi legate de colectarea, 

reciclarea şi valorificarea deşeurilor precum şi orice activităţi conexe de comercializare a acestora. 

Art. 6 Împuternicire 

Se împuterniceşte d-nul primar NICA ALIN ADRIAN cetăţean român, născut la data de 13 03 1981, în municipiul 

Timişoara judeţul Timiş, domiciliat în Dudeştii Noi  str  Filip Beisser nr 10 judeţul Timiş, identificat cu CI seria TM 

nr 656100 eliberat de Poliţia Timişoara CNP1810313350091 să semneze în numele şi pentru Comuna Dudeştii Noi 

orice document legat de constituirea societăţii comerciale cu denumirea de mai sus, inclusiv dar nelimitat la: actul 

constitutiv, declaraţii, documente bancare, formulare, etc. 
 

Prezenta se comunică: 

  -Instituţiei Prefectului Timiş ;-Direcţia de Control a legalităţii actelor şi Contencios 

Administrativ ; 

  --primarului comunei ; 

  - celor în cauză 

-spre afişare avizier şi publicare ziar local; 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
 …………………………….………………………… 

 

C O N S .   I E N C I  M A R C E L   

            

 

 

 

 

 

L.S.______________________  

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI 

DUDEŞTII NOI 

 …………………………….………………………… 

 

J U R .  N I C O L A E  G E H L  


