ROMÂNIA
JUDEŢEAN ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind participarea judeţului Ilfov, prin Consiliului Judeţean Ilfov, cu capital la
înfiinţarea unei Societăţi Comerciale de transport a judeţului Ilfov
Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:
–

–

-

Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean
Ilfov, înregistrată cu nr. 2772 / 16.03. 2009;
Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov nr.
2773/16.03.2009;
Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii
economice;
Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări
publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerţ, privatizare
şi integrare europeană;
Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.11/30.01.2009 privind asocierea
Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliile Locale din judeţul Ilfov în vederea
înfiinţării unei Societăţi Comerciale de transport a judeţului Ilfov;
Ţinând cont de prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de
utilităţi publice, modificată şi completată;
Dispoziţiile art.16 din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local,
modificată şi completată;
În temeiul prevederilor art.17, art.91 alin.1 lit.,,a” coroborat cu alin.2 lit.,,b” şi
,,d”, şi art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE
Art.1 – Se aprobă participarea judeţului Ilfov, prin Consiliul Judeţean Ilfov, cu
capital, la înfiinţarea unei Societăţi Comerciale de transport a judeţului Ilfov,
____________________, persoană juridică română, înfiinţată ca societate pe
acţiuni, cu sediul în _________________________, având un capital social de
_____________lei.
Art.2 - Se aprobă participarea judeţului Ilfov cu un aport în numerar la
capitalul social al SC __________________ în valoare de ___________ RON,
reprezentând ______% din capitalul social al societăţii comerciale.
Art.3 - Participarea celorlalţi acţionari ai societăţii se va face în funcţie de
adoptarea unei hotărâri în acest sens de către consiliile locale în cauză.
Art.4 – Se aprobă Actul Constitutiv al Societăţii Comerciale
________________ de transport Ilfov, în forma prevăzută în Anexa la prezenta
hotărâre.
Art.5 - Se împuterniceşte domnul Cristache Rădulescu, Preşedintele
Consiliului Judeţean Ilfov, cetăţean român, născut la data de 30.04.1956 în
judeţul Ialomiţa, sat Cegani, domiciliat în Şos.Banatului nr.44, Bl.A5, sc.A,
ap.8, oraş Chitila, judeţul Ilfov, posesor al C.I. seria IF nr. 021651 eliberat
de poliţia Buftea la data de 28.05.2003 , să semneze în numele şi pe seama
Consiliului Judeţean Ilfov, Actul Constitutiv al societăţii, anexat la
prezenta hotărâre.
Art.6 – Se împuterniceşte domnul Stroe Valentin-Ionuţ, consilier juridic în
cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, cetăţean român, născut la
data de 07.05.1980 în oraş Buftea, judeţ Ilfov, domiciliat în Str.Oltului nr.5,
Bl.3, sc.3, et.1, ap.7, posesor al C.I. Seria IF nr.082348 eliberat de poliţia
Buftea la data de 12.04.2005 şi doamna Drăghici Dorina-Felicia consilier–
Compartiment integrare europeană şi reformă, cetăţean român, născută la data
de 16.07.1958 în Bucureşti, sector 5, domiciliată în Bucureşti, Şos.Olteniţei
nr.142, Bl.4, sc.2, et.6, ap.64, sector 4, posesoare a C.I. Seria RR nr.444822
eliberat la data de 16.04.2004 eliberat de SPCEP S4 - Biroul nr.2, să
îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înmatricularea acestei
societăţi la Oficiul Registrului Cmerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Art.7 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor
asigurea aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE
Cristache Rădulescu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Monica Trandafir

Nr._____
Din _________2009

