
1 

 

ROMÂNIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. 158 din 21.12.2016 

privind majorarea capitalului social al S.C. BM-DN TORONTAL S.R.L. prin 
aport în natură  

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

d) art. 210 și art. 221 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare 

e) Hotărârii Consiliului Local nr. 34 din 14 aprilie 2014 privind aprobarea participării 
comunei Dudeștii Noi la constituirea unei societăți comerciale de interes public local 
denumită BM-DN Torontal SRL, 

f) Hotărârii Consiliului Local Becicherecu Mic nr. 80 din 29.04.2015 privind 
cesionarea la valoarea nominală a părților sociale ale comunei Becicherecu Mic aportate la 
capitalul social al BM-DN Torontal SRL, 

g) Hotărârii Consiliului Local al comunei Dudeștii Noi nr. 39 din 11 mai 2015 privind 
acceptarea cesiunii părților sociale deținute de comuna Becicherecu Mic și schimbarea 
sediului social al BM-DN Torontal SRL, 

h) Hotărârii Consiliului Local nr. 98/2016 privind majorarea capitalului social prin 
aportul în natură la S.C. BM-DN TORONTAL S.R.L. de către asociatul unic Consiliul Local 
al Comunei Dudeștii Noi 

luând act de: 

a) raportul de evaluare bunuri mobile aflate în proprietatea Comunei Dudeștii Noi, 
jud. Timiș, în vederea estimării valorii de piață, ce sunt aduse ca aport la capitalul social al 
S.C. BM-DN Torontal S.R.L., întocmit de Maris Daniel – expert evaluator; 

b) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr.11258/2016, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, raportate la 

cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, calitate delegată de către primarul 

comunei Dudeștii Noi către administratorul public prin Dispoziția nr. 205/2014; 
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c) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,  

înregistrat sub nr.11257/2016;  

d) raportul Comisiilor de specialitate ECOF și JUREX ale Consiliului Local al 

Comunei Dudeștii Noi; 

e) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre 

în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului 

local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi nr. 53 din 19 

noiembrie 2012, 

 

având la bază prevederile art. 36 alin. (3), lit. c) din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 

în temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
      Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre. 
 
Art. 1. - Se aprobă majorarea capitalului social cu aportul în natură la S.C. BM-DN 

TORONTAL S.R.L. de către asociatul unic Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi, cu bun 
mobil reprezentând autoturism Dacia Logan descris în anexă, care face parte integrantă din 
hotărâre, în valoare de 9220 lei. 

Art. 2. - Predarea bunului ce constituie aportul în natură la S.C. BM-DN TORONTAL 
S.R.L. se va face pe baza de proces verbal de predare-primire. 

Art. 3. - Direcția pentru gestionarea resurselor umane, a serviciilor publice, a 
bugetului local și a patrimoniului din cadrul Primăriei Comunei Dudeștii Noi vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului 
comunei, Direcției pentru gestionarea resurselor umane, a serviciilor publice, a bugetului 
local și a patrimoniului din cadrul Primăriei Comunei Dudeștii Noi și se aduce la cunoștință 
publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 
www.primariadudestiinoi.ro. 
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Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEȘTII NOI 

   …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Ion GOȘA  

L.S. 


