
              R O M A N I A 
         JUDETUL  PRAHOVA 
      COMUNA TIRGSORU VECHI 
         CONSILIUL  LOCAL 
 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind cooptare asociat la  
SC “GOSPODĂRIE ŞI SERVICII EDILITARE TÎRGŞORU VECHI” SRL  

 
 
 

Având în vedere: 
Expunerea de motive a primarului comunei Tîrgşoru Vechi nr. 7587 din 12.08.2014; 
Raportul de specialitate al biroului financiar contabil nr. 7588 din 12.08.2014; 
In conformitate cu: 
- prevederile Legii nr. 31/1990 - Legea societăţilor, rerepublicata, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
- prevederile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 

cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (3) lit. c),art. 37, art.45 alin. (3) şi art. 

115 alin. (1)lit. b), alin. (3) (5) şi (7) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta  

hotarare: 
 
 
Art. 1. Se coopteaza in calitate de  asociat dl. SANDU MADALIN, cetatean roman, 

casatorit, nascut in Ploiesti,  la data de 25.12.1974, domiciliat in comuna Tirgsoru Vechi, sat 
Strejnicu, str.Lipscani, nr. 40, judetul Prahova, posesor al C.I. seria PX nr. 277421 eliberat de 
SPCLEP  Tirgsoru Vechi la data de 12.08.2014, avand C.N.P 1741225293141, devenind 
asociat cu cota de participare de 20% in cadrul SC “GOSPODĂRIE ŞI SERVICII 
EDILITARE TÎRGŞORU VECHI” SRL, cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, 
str. Principala, nr. 200, judetul Prahova, numar de ordine la Registrul Comertului Prahova, 
J29/342/7.03.2012,  CUI 29873950, prin aport nou adus la capitalul social, respectiv 50 lei, 
depus in numerar in contul societatii. 

 
Art. 2. Se majoreaza capitalul social al societatii cu valoarea de 50 lei ron, de la 200 

lei la valoarea de 250 lei, prin aportul nou in numerar ale asociatilor astfel: 
-     prin aportul in numerar al asociatului SANDU MADALIN in valoare de 50 

lei depus in contul societatii. 
 
Art. 3. Ca urmare a modificarilor intervenite se va actualiza si inregistra la Oficiul 

Registrului Comertului Actul constitutiv al societatii. 
 
Art. 4. Se imputerniceste dl.  DRAGAN NICOLAE, domiciliat in comuna  Tirgsoru 

Vechi, sat Strejnicu, str. Balantei, nr. 2, judetul Prahova, posesor al C.I. seria PX, nr. 173984, 
eliberat de SPCLEP Tirgsoru Vechi la data de 04.06.2013, avand CNP 1641010293106, să 



depună, să ridice, să semneze toate documentele si sa indeplineasca toate activitatile necesare 
pentru înregistrarea prezentei hotarari şi a tuturor consecinţelor ce decurg din aceasta, să 
reprezinte societatea în faţa autorităţilor competente în scopul arătat, incluzând, dar fără a se 
limita la Oficiul Registrului Comerţului, unitati bancare si institutii de credit, in fata oricaror 
persoane fizice sau juridice, oriunde va fi nevoie, in vederea redactarii, semnarii si depunerii 
actelor necesare. De asemenea, daca in cursul sau ulterior realizarii mandatului se va impune 
modificarea Actului Constitutiv, mandatarul noastru este investit cu puteri depline pentru a ne 
reprezenta in fata oricaror persoane fizice sau juridice, oriunde va fi nevoie, in vederea 
redactarii, semnarii, si inregistrarii eventualelor acte aditionale la Actul  Constitutiv al 
societatii,  precum si a oricaror documente si inscrisuri ce se vor impune in legatura cu 
respectiva modificare. 

 
Art. 5. Secretarul comunei Tîrgşoru Vechi va transmite în termen legal persoanelor 

interesate şi Prefectului judeţului Prahova pentru controlul de legalitate prezenta hotărâre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Ungureanu Constantin 
 
                                                                                              CONTRASEMNEAZA, 
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