ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
COD DE INDETIFICARE FISCALA 2613133
HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea unei societăţii comerciale de interes public
Consiliul Local al comunei Bodești, judetul Neamt,
Având în vedere:
- prevederile Legii nr.31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.35 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 81 alin. 2 litera (h) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,
În baza art.10, art.17, art.36 alin. (1), alin. (2) lit. b, c şi d, alin. (4) lit. e, alin. (5) lit. a, alin.(6)
lit. a pct.14, art.45 şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă înfiinţarea unei societăţi comerciale de interes public, asociat unic comuna
Bodești, judeţul Neamț, care va funcţiona sub autoritatea Consiliului Local al comunei Bodești ,forma
juridică va fi Societate comercială cu răspundere limitată urmând a se stabili obiectul de activitate
conform clasificării activităţilor din economia naţională (cod CAEN) și patrimoniul iniţial.
Art.2. Cheltuielile necesare pentru înfiinţarea societăţii comerciale se asigură din bugetul local
al comunei Bodești.
Art.3. În vederea rezervării denumirii la Oficiul comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț se
împuternicește d-nul Barna Marinel cetățean roman, născut la data de 25.06.1975, cu domiciliul in
comuna Bodești, sat Bodești, județul Neamț, identificat cu C.I., seria NT,nr. 995687, eliberat de
SPCLEP Piatra Neamț la data de 23.05.2018, CNP 1750625270581, având calitatea de primar al
comunei Bodești, precum se împuternicește să întreprindă toate demersurile si formalităţile
premergătoare înființării societății comerciale până la aprobarea actului constitutiv și a statului societății
de către Consiliul local Bodești.
Art.4. Denumirea care se va rezerva va fi: S.C. PRESTAREA BODEȘTI S.R.L. in cazul în care
această denumire este rezervată denumirea va fi S.C. PRESTĂRI SERVICII BODEȘTI SRL.
Art.5. (1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei
Bodești.
Art.6. Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor
interesate.
Nr. 47 din 26.07.2018
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţinere.
La ședință au fost prezenți 12 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție.
Preşedinte de şedință,
Tomescu Gheorghe

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

