
ROMÂNIA
 JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului pentru mărirea capitalului social al 

S.C. CONTRANS  ILFOV  S.A. 

Consiliul Judeţean Ilfov ;
Având în vedere :
  -   Adresa   S.C. CONTRANS  ILFOV  S.A. nr.106/31.01.2011,  înregistrată  la 

Consiliul  Judeţean Ilfov cu nr.876/01.02.2011; 

  -  Expunerea de motive a preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

Ilfov nr.__________2011;

− Raportul  Direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr. 

_____________2011;

− Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală,  juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

− Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  buget,  finanţe,  bănci,  prognoze  şi  studii 

economice;

− Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerţ, privatizare şi 

integrare;

− Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări 

publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului;

− în conformitate cu dispoziţiile  Legii  nr.31/1990 privind societăţile comerciale, 

republicată, modificată şi completată;

− În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit. ,,a” şi  ,,f”, alin.2 lit.,,d” şi art.97  din 



Legea  nr.215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  modificată  şi 

completată ;

                                                HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se exprimă acordul de principiu pentru majorarea capitalului social 

al  S.C.  CONTRANS ILFOV S.A.  prin  aport  în  numerar  al  Consiliului  Judeţean 

Ilfov în sumă de _____________  lei.

Art.2  Se  acordă  mandat  special  celor  3  reprezentanţi  ai  Consiliului 

Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Acţionarilor  la S.C. CONTRANS ILFOV 

S.A.   pentru  a  putea  lua  hotărâri  în  aplicarea  art.3  lit.d  din  Contractele  de 

reprezentare încheiate.

Art.3   Direcţiile  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov, 

Adunarea Generală a Acţionarilor şi S.C. CONTRANS ILFOV S.A.  vor  duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

PREŞEDINTE

Cristache Rădulescu

Avizează, 
SECRETAR AL JUDEŢULUI 

Monica  Trandafir 

Nr.______

Din________2011



ROMÂNIA
 JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr._____/_______2011 

       EXPUNERE DE MOTIVE 

         Conform  actului  de  constituire  a  S.C. CONTRANS ILFOV S.A. capitolul 

III, art. 7, acţionar  unic  este  Consiliul  Judeţean Ilfov. 

         Prin adresa nr.106/31.01.2011, înregistrată la Consiliul  Judeţean Ilfov cu 

nr.876/01.02.2011, S.C. CONTRANS  ILFOV  S.A.  solicită  majorarea capitalului 

cu  suma  de 500.000 lei, pentru  execuţia de  lucrări de recondiţionare, reparare sau 

refacere în totalitate  a clădirii   situate  în  str. Şantierului  nr. 17, oraş  Buftea, 

judeţul  Ilfov şi  aducerea  ei  în stare  de funcţionare.   

        Pentru  soluţionarea   problemei  sus  menţionate  propunem   majorarea 

capitalului  social   prin aport  în numerar  cu  suma  de 500.000 lei.

        Majorarea   capitalului  social, conform  art. 210 alin 1, capitolul  2, titlul  4 din 

Legea  nr.  31/  1990  reactualizată,  se  face   prin   majorarea  valorii   nominale   a 

acţiunilor  existente.

         Având în vedere cele menţionate  mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre 

alăurat pe care îl supunem spre  dezbatere şi aprobare  Consiliului  Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,
Cristache Rădulescu

VICEPREŞEDINTE,                                                             VICEPREŞEDINTE,
   Roman Gheorghe                                                                  Cristina Manicea



ROMÂNIA
 JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr._____/_______2011 

       RAPORT

         Potrivit   art.  210,  alin  .(4)  din  Legea   nr.  31/1990,  privind  societăţile 

comerciale, republicată, modificată şi  completată ,, Mărirea capitalului  social’ prin 

majorarea  valorii  nominale a  acţiunilor  poate  fi  hotărâtă numai  cu votul tuturor 

acţionarilor,  în afara de cazul  când  este  realizată  prin incorporarea rezervelor, 

beneficiilor  sau  primelor  de  emisiune.’’ 

       Potrivit  Statutului, Societatea  S.C. Contrans Ilfov  S.A. are  ca  acţionar  unic 

Consiliul  Judeţean Ilfov.

      Totodată,   precizăm  că această   societate  are  ca  organ  de  deliberare, 

Adunarea  Generală a  Acţionarilor.

      Interesele  unităţii   administrativ – teritoriale  în  societăţi comerciale  sunt 

reprezentate  de  persoane  împuternicite  desemnate  prin  hotărâre  a  consiliului 

judeţean,  în  condiţiile  legii,  respectând   configuraţia   politică   rezultată   după 

alegerile locale, potrivit art. 92 din legea  nr. 215/2001, republicată, modificată  şi 

completată.

      În baza  contractelor  de  reprezentare  încheiate   între  Consiliul Judeţean  Ilfov 

şi  reprezentanţii acestuia  în AGA este  precizat  faptul că majorarea   sau reducerea 

capitalului   social este  unul   din  cazurile  care necesită  mandat special din partea 

Consiliului Judeţean Ilfov  pentru  emiterea  unei   astfel  de  hotărârii  A.G.A. 

     Conform art. 9 din Statutul  societăţii  în cauză ,, capital social  poate  fi  redus 



sau mărit  pe baza  hotărârii A.G.A.’’

           Faţă de cele menţionate  am întocmit  prezentul  raport  pentru a însoţi 

proiectul  de hotărâre, supus  spre  dezbatere  şi  aprobare  Consiliului   Judeţean 

Ilfov.

   Direcţia  Economică                                                        Direcţia  Juridică şi 
                                                                                           Administraţie  Publică 
   Director  Executiv                                                              Director  Executiv 
    Bogdan Costea                                                                    Irina  Suliman

 Direcţia  Lucrări  Publice  

      Director Executiv 

 Mihai Gabriel   Constantin 

                                                                                Serviciu Juridic Contencios, 
                                                                               Avizare  Legalitate  Acte
                                                                                                   Şef  Serviciu
                                                                                            Adela Steliana Ralea


