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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG  MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 76
din 27 iulie 2006

 
privind aprobarea participării cu aport în numerar a Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc la majorarea capitalului

social al S.C. “BUCOVINA ECOTERMGAZ” S.A. Suceava
 
 
            Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 iulie 2006,
            Având în vedere:

      - Expunerea de motive prezentată de  primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 11393/26.07.2006;
      - Raportul Serviciul urbanism şi investiţii, înregistrat la nr.11394/26.07.2006;
      - Raportul Biroului buget-contabilitate, înregistrat la nr. 11395/26.07.2006 ;
      - Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
      -  Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc     nr.59 din 20.08.2004, prin care s-a aprobat asocierea cu consiliul

Judeţean Suceava şi unele consilii locale din judeţul Suceava, agenţi economici şi persoane fizice în vederea înfiinţării S.C. “BUCOVINA ECOTERMGAZ”
S.A. Suceava;

      -  Hotărârea nr. 11 din 06.06.2006 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. “BUCOVINA ECOTERMGAZ” S.A. Suceava
     - Adresa nr. 1837 din 11.07.2005 a S.C. “BUCOVINA ECOTERMGAZ” S.A. Suceava, prin care se solicită aprobarea participării, în calitate de

acţionar fondator, la majorarea capitalului social;
     - Dispoziţiile art.31 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice, aprobată cu modificări şi

completări prin Legea nr. 108/2004;
În temeiul art. 38 alin. (4) lit. „a”, art. 46 şi art. 48 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, aşa cum a fost modificată şi

completată prin Legea nr. 286/2006,
HOTĂRĂŞTE

 
            Art.1.  Se aprobă participarea cu aport în numerar a Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc la majorarea capitalului social al
S.C. “BUCOVINA ECOTERMGAZ” S.A. Suceava, al cărui obiect  principal de activitate este “Implementarea, exploatarea sistemelor de producere şi de
distribuţie de energie termică şi electrică, precum şi rambursarea creditului”.
          Art.2. (1)  Participarea cu aport în numerar conform art. 1. constă în  subscrierea şi depunerea  de către Consiliul Local al municipiului
Câmpulung Moldovenesc a sumei de 6.000 RON, reprezentând aport în numerar la majorarea capitalului social al societăţii comerciale prevăzute la art.1,
respectiv contravaloarea a 6 acţiuni nominative, care au o valoare nominală de 1.000 RON acţiunea.
            (2) Se aprobă ca 50% din valoarea acţiunilor subscrise, adică suma de 3.000 RON,  potrivit art.2 alin.(1) să fie achitate în termen de o lună de
zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României partea a IV a Hotărârii nr.11 din 06.06.2006 a Adunării Generale a Acţionarilor de la S.C.
“BUCOVINA ECOTERMGAZ” S.A. Suceava, iar diferenţa de 50% să fie achitată  până la data de 01.02.2007.      

(3) Suma prevăzută la alin. (2) este cuprinsă în bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2006.
            Art.3. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Biroul buget-contabilitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                             

           dr. Florin Frăţeanu

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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