ROMÂNIA

Judeţul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
HOTĂRÂRE
privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. TRACUM S.A. Giurgiu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere:
-expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrată la
nr.18.609/18.10.201225.478/27.06.2016;
-raportul de specialitate al Direcţiei Servicii Publice - Serviciul Administrare şi
Monitorizare Servicii de Utilitate Publică, înregistrat la nr.25.479/27.06.2016;

-adresa nr.805/17.06.2016 a Cabinetului Individual de Insolvenţă Paţaliu
Niculae, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu la nr.24.956/21.06.2016;

-raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină;
-raportul comisiei buget - finanţe, administrarea domeniului public şi privat;
-raportul de servicii publice, muncă şi protecţie socială;
-prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile comerciale, cu
modificările şi completările ulterioare.
în temeiul art.36, alin.(2), lit.„c" şi art.45, alin.(3) din Legea nr.215/2001,

republicată, privind Administraţia Publică Locală, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale TRACUM
Giurgiu S.A. cu suma de 250.169 lei, pentru programul de plăţi către creditori în anul
2016, conform anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu,
Direcţiei Economice, Direcţiei Servicii Publice - Serviciul Administrare şi Monitorizare

Servicii de Utilitate Publică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Giurgiu şi S.C.TRACUM Giurgiu S.A., pentru ducerea la îndeplinire.

PREŞEDINTE DE ŞCONTRAS^MNEAZĂ,
SECRETAR.
Oprişan Gigi

Giurgiu, 29 iunie 2016
Nr. 218
Adoptată cu un număr de 20 voturi pentru, din totalul de 20 consilieri prezenţi

PROIECTROMÂNIA

JudetulGIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE
privind majorarea capitalului social la S.C. TRACUIVI S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI GIURGIU
întrunit în şedinţă ordinară
Având în vedere:
-expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrată cu nr.

25478/27.06.2016;
-raportul de specialitate al Serviciului de Administrare şi Monitorizare Servicii de
Utilitate Publică, înregistrat cu nr.25479/27.06.2016;
-raportul comisiei pentru administraţie publică, juridic şi de disciplină;
-raportul comisiei buget - finanţe, administrarea domeniului public şi privat;
-raportul comisiei de servicii publice, muncă şi protecţie socială;
-Prevederile Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, republicata cu
modificările si completările ulterioare
în temeiul Legii 215/ 2001, art. 44, republicată privind Administraţia Publică
Locală, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba majorarea capitalului social la S.C. TRACUM S.A., cu
suma de 250.169 lei, pentru programul de plaţi către creditori pe anul 2016,
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţului Giurgiu
in vederea executării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului

Giurgiu, Direcţiei Economice, Direcţiei Servicii Publice - Serviciul Administrare şi
Monitorizare Servicii de Utilitate Publică si S.C. Tracum S.A.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
NR.25478/27.06.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

Având in vedere adresa nr. 805/17.06.2016 a cabinetului individual de
insolventa Pataliu Nicolae, privind planul de reorganizare si programul de plaţi
către creditori, propun iniţierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titulatura:

„ Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societăţii
TRACUM S.A"
Direcţia Servicii Publice prin Serviciul Administrare si Monitorizare Servicii
de Utilitate Publica, va intocmi raportul de specialitate si va redacta proiectul de
hotărâre, pe care -1 va susţine in fata comisiilor de specialitate.

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Biroul Administrare şi Monitorizare

Servicii de Utilitate Publica
NR.25479/27.06.2016

VIG^RIMAR
Dr. Dragi ţjnir Ion

RAPORT DE SPECIALITATE
TEMEIUL DE FAPT
Prin Expunerea de motive nr.25478/27.06.2016, Primarul Municipiului Giurgiu a
iniţiat Proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social la S.C. TRACUM
S.A.

TEMEIUL DE DREPT
Legea nr. 215/2001, art. 44 privind Administraţia Publica Locala cu modificările
si completările ulterioare, Direcţia Servicii Publice prin Serviciul Administrare si
Monitorizare Servicii de Utilitate Publica a analizat si a elaborat prezentul
raport

in temeiul prevăzut de lege.

ARGUMENTE DE OPORTUNITATE
Având in vedere adresa nr. 805/17.06.2016, a cabinetului i^dividual de
insolventa Pataliu Nicolae, privind planul de organizare si programul de plaţi
către creditori pe anul 2016, este necesar majorarea capitalului social astfel:
-trim.ll (termen 29.02.2016) = 53.709 lei;

-trim III (termen 31.05.2016) = 54.572 lei;
-trim. IV (termen 31.08.2016) = 54.576 lei;
-trim. V (termen 30.11.2016) = 87.312 lei.
TOTAL

=250.169 lei

REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE
Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept următoarele prevederi din:
-Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicata cu modificările si

completările ulterioare;
-Legea nr.215/2001, privind Administraţia Publica Locala cu modificările si
completările ulterioare.

CONCLUZII ŞI PROPUNERI
Proiectul de hotărâre intruneste condiţiile legale si de oportunitate si
propunem dezbaterea

si aprobarea sa in şedinţa Consiliului Local.

DIRECTOR EXECUTIV

ŞEF SERVICIU
Ec. Baciu ^9nstantin

Anexa la HCLM.^f

Trim. II (termen 29.02.2016)= 53.709 lei;
Trim. III ( termen 31.05.2016)= 54.572 lei;
Trim. IV (termen 31.08.2016) = 54.576 lei;
Trim. V( termen 30.11.2016) = 87.312 lei.

TOTAL=250.169 lei

