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Vizat pentru legalitate, 

Secretar, 
Jr. Bostan Ionel 

  
H O T Ă R Â R E 

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, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 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  ___________, cetățean roman, născut la data de _________, cu domiciliul in 
comuna Bodești, sat  ________, județul Neamț, identificat cu C.I., seria __,nr._____, eliberat de 
SPCLEP Piatra Neamț la data de ______, CNP ________________, având calitatea de __________ 
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 __________ 
  Art.5. (1)  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează d-nul  ________ 
având funcția de _________ 

 Art.6. Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor 
interesate. 

Inițiatori, 

Dârloman Lucian __________________ 
Lazăr Gheorghe _________________  
Crîșmariu Ioan _________________ 
Budiș Constantin _________________ 
Burduloi Eugen _________________ 



JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILILIUL LOCAL BODEŞTI 
 Nr. 3662 din 19.07.2018 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
 la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea  unei societăţii comerciale de 

interes public 
 
 
 

 Dispoziţiile Legii cadru a administraţiei publice locale permit consiliilor locale ale 
oraşelor si comunelor sa înființeze societăţi comerciale, astfel cum rezultă din 
prevederile art.81 alin. (2), lit. (h) din Legea nr.215/2001 republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora consiliile locale "înfiinţează instituţii, societăţi 
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi servicii publice, instituie , cu respectarea criteriilor generale stabilite prin 
lege, norme de organizare si funcţionare pentru instituţiile şi serviciile publice, precum şi 
pentru societăţile reglementate de Legea 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, pe care le înfiinţează sau care se află sub autoritatea lor, 
numesc şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii,conducătorii instituţiilor publice şi al 
serviciilor publice de interes local". 
 În vederea eficientizării activităţii de administrare a domeniului public şi privat al 
Comunei Bodeşti se va solicita Instituţiei Prefectului Judeţului Neamţ, o împuternicire 
expresă în vederea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitata, având ca scop 
principal prestarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al 
U.A.T. BODEŞTI, aflat în administrarea Consiliului Local Bodeşti, jud. Neamţ. 
 Faţă de cele mai sus prezentate, înaintez prezentul proiect de hotărâre Consiliului 
Local Bodeşti în vederea supunerii lui spre adoptare. 
 

Consilieri locali, 

Dârloman Lucian __________________ 
 
Lazăr Gheorghe _________________  
 
Crîșmariu Ioan _________________ 
 
Budiș Constantin _________________ 
 
Burduloi Eugen _________________ 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea  unei societăţii comerciale de 
interes public 

 
 
 

 Cadru legal: 
 - 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.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, art. 81 alin. 2 litera (h) şi art. 115 alin. (1) lit. 
b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 - republicată, cu modificările şi 
completările ulterioareare 
  - dispoziţiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice; 
   
 Văzând expunerea de motive a unui grup de consilieri locali, consider că sunt 
îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate şi propun Consiliului Local al comunei 
Bodești adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în proiect. 

 

 

Secretar, 

Bostan Ionel 
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