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HOTARARE 
privind majorarea capitalului social al societatii cu raspundere limitata 

 „PARC INDUSTRIAL STREJNICU” 
 
 

Avand in vedere: 
Referatul de aprobare al d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Targsoru Vechi, in calitate 

de initiator, din care rezulta necesitatea si oportunitatea aprobarii majorarii capitalului social al 
societatii cu raspundere limitata „PARC INDUSTRIAL STREJNICU”, inregistrat sub nr. 
6494/15.04.2021; 

Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil privind aprobarea majorarii 
capitalului social al societatii cu raspundere limitata „PARC INDUSTRIAL STREJNICU”, inregistrat 
sub nr.6455/14.04.2021; 

Raportul comisiei de specialitate nr. 1 -comisia pentru programe de dezvoltare economico-
sociala, buget finante, administrarea domeniului public si privat, urbanism si amenajarea teritoriului, 
agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert 

In conformitate cu: 
- Hotararea de Consiliu Local nr. 116 /28.08.2019 privind infiintare societate cu raspundere 

limitata “PARC INDUSTRIAL STREJNICU ” modificata si completata prin Hotararea de Consiliu 
Local nr. 138/23.10.2019; 

- Hotararea de Consiliu Local nr. 76/22.07.2020 privind majorarea capitalului social al 
societatii cu raspundere limitata „PARC INDUSTRIAL STREJNICU”prevederile Legii nr. 186/2013 
privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale ; 

-     prevederile Legii nr.31/1990, privind societatile, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare, si ale Legii nr 26/1990, privind registrul comertului, republicata  cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

-prevederile art.35, alin. (2) din Legea nr 273/2006, privind finantele publice locale, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
            In temeiul prevederilor  art. 129 alin. (1) – (3), alin. (9) si art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ. 

 
Consiliul Local al comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta  hotarare: 

 
Art. 1. - Aprobă majorarea capitalului social al societatiii cu raspundere limitata PARC 

INDUSTRIAL STREJNICU, cu suma de 65.100 lei lei, sumă ce va fi virată din bugetul celor doi 
asociatii, reprezentând aportul în numerar al Comunei Targsoru Vechi in suma de 61.845 lei (95%) si 
al SC ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI SRL in suma de 3255 
lei (5%). 

 
  Art.2. Urmare modificărilor prevăzute la articolul 1, capitalul social al societatii cu 

raspundere limitata PARC INDUSTRIAL STREJNICU va fi de 105.300 lei şi este divizat în 10530 
părţi sociale cu o valoare nominală de 10 lei, apartinand celor doi asociati S.C. ECO SERVICIUL 
APA-CANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L.(5 %) si Comuna Targsoru Vechi (95%) 
prin Consiliul Local.  

 



Art.4. Se împuterniceşte dl. Enache Vasile, administrator al societatii cu raspundere limitata 
PARC INDUSTRIAL STREJNICU să îndeplinească procedurile legale referitoare la operarea 
modificarilor la Oficiul Registrul Comerţului Prahova. 

 
            Art. 5 – Cu aducerea la cunostinta publica se deleaga secretarul general al comunei, iar ducerea 
la indeplinire a prezentei hotarari cade in sarcina societatii cu raspundere limitata PARC 
INDUSTRIAL STREJNICU. 
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