
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea majorării capitalului social al S.C. Domeniu Public şi 

Privat Oneşti S.A. şi modificării Actului Constitutiv al acesteia 

 
 

Consiliul Local al municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 
septembrie 2010;  

 
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – ing. 

Emil Lemnaru, Raportul de specialitate al Direcţiei economico-financiare şi biroului 
juridic, Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură şi administrarea domeniului public şi privat şi Avizul Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor;   

 
În baza art.17, art.21 şi art.36, alin.3, lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, Republicată, a Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, precum şi a 
Actului Constitutiv al S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local Oneşti nr.42 din 12 iulie 2010; 

 
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

Republicată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 – Se majorează capitalul social de la suma de 120.000 lei la suma de 
400.000 lei, cu suma de 280.000 lei, prin aport în numerar al acţionarului unic, în urma 
acestor operaţiuni capitalul social va fi în sumă de 400.000 lei, divizat în 400 acţiuni cu 
valoare nominală de 1000 lei/acţiune. 

 
Art.2 – Se aprobă  modificarea Actului Constitutiv al SC Domeniu Public şi Privat 

Oneşti SA aprobat prin Anexa la Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.42 din 12 iulie 
2010, după cum urmează: 

a) Art.6, alin.2 se completează cu următoarea activitate: “9609 – alte activităţi de 
servicii”; 
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b) Art.7, alin.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: “Art.7(2) – Capitalul 
social este în valoare totală de 400.000 lei împărţit în 400 de acţiuni nominative cu o 
valoare nominală de 1000 lei/acţiune.” 

c) Art.32 se modifică şi va avea următorul cuprins: “Art.32 – Salarizarea 
personalului angajat din subordinea administratorului unic al SC Domeniu Public şi 
Privat Oneşti SA se va face potrivit legislaţiei în vigoare referitoare la societăţile 
comerciale  şi în limita fondurilor aprobate potrivit funcţiilor din organigramă”. 

 
Art.3 – (1) Celelalte dispoziţii ale Actului Constitutiv al SC Domeniu Public şi 

Privat Oneşti SA rămân neschimbate. 
(2) Textul complet al Actului Constitutiv va fi actualizat cu toate modificările şi va 

fi semnat de preşedintele de şedinţă şi contrasemnat de Secretarul Municipiului. 
 
Art.4 – Administratorul SC Domeniu Public şi Privat Oneşti SA va efectua 

modificările la Registrul Comerţului potrivit dispoziţiilor legale. 
 
Art.5 – Prezenta hotărâre se va comunica:  

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;  
     - Primarului municipiului Oneşti;  
           - S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A.; 

- Registrului Comerţului. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Şova Mihai 
 
 
 

                                     Contrasemnează,  
                                   Secretarul Municipiului,  
                                                   Cons. jur. Daniel Spânu  
Nr.64 
din 24 septembrie 2010  
SD/PC 

 


