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 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.746/2010, înregistrată la Consiliul 

Judeţean  Ilfov  cu  nr.6727/2010,  respectiv  Procesul  verbal  de  licitaţie  mobiliară 

incheiat în data de 13.08.2010

– Expunerea  de  motive  a  preşedintelui  şi  vicepreşedinţilor  Consiliului  Judeţean 

Ilfov nr. 8136/01.09.2010;

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

8137/01.09.2010;

– 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 1.000.000 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________2010



ROMÂNIA
 JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr._____/_______2010 

           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.746/2010,  înregistrată  la  Consiliul   Judeţean  Ilfov  cu 
nr.6727/2010, S.C. CONTRANS  ILFOV  S.A. solicită cumpărarea terenului, scos la 
licitatie,  pe care este amplasată staţia de preparat mixturi asfaltice Bragadiru,  sau 
mutarea staţiei în cauză.

Prin Procesul verbal de licitaţie imobiliară s-a stabilit ca preţ de vânzare al 
terenului suma de 938.115 lei.
             Pentru soluţionarea atât a problemei sus menţionate cât şi a altor nevoi, 
propunem  majorarea  capitalului   social   prin aport   în numerar  cu  suma  de 
1.000.000 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.
                 În ceea ce priveşte cumpărarea, potrivit art.150 din prevederea legală sus 
menţionată,  administratorul  va putea, în nume propriu, să înstraineze, respectiv  să 
dobandeasca, bunuri către sau de la  societate, având  o valoare de peste 10% din 
valoarea  activelor  nete  ale  societatii, numai  după  obtinerea  aprobarii  adunarii  
generale extraordinare, în condiţiile prevazute de lege.

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


