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Judetul  CARAS  SEVERIN 

Comuna  EFTIMIE  MURGU 

      - Consiliul   Local –  

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea capitalului social al SC RUDARIA EM SRL 

 

        Consiliul Local Eftimie Murgu intrunit in sedinta de lucru in data de 28.01.2021, 

        Vazand    referatul de aprobare  ,  raportul compartimentului de resort  si raportul 

de avizare al  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, facturile nr. 

5684, 5685 si 5686/31.12.2020 emise de catre Administratia de Apa Bazinala Banat; 

          Avand in vedere prevederile: 

-art. 35 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare;   

- art. 208 şi art. 210 din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

- Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârii Consiliului Local al comunei Eftimie Murgu  nr.67/20.08.2016, privind 

înfiinţarea societăţii SC RUDARIA EM SRL.;  

 

            În temeiul articolului 139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a), din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ,  

 

H O T Ă R Ă Ș T E  : 

 

  Art.1  Se aprobă majorarea capitalului social al societăţii societăţii SC 

RUDARIA EM SRL de la 200 lei la 30000 lei, prin aducerea unui aport de către 

acţionarul unic Comuna Eftimie Murgu în valoare de 29800 lei. 

           Art. 2. Majorarea capitalului social va fi efectuată conform legislaţiei în 

vigoare si se va cuprinde in bugetul pe anul 2021 al comunei Eftimie Murgu;  

            Art. 3. Se imputerniceste primarul comunei, domnul Otiman Mihai sa 

indeplineasca procedurile prevazute de lege pentru inregistrarea modificarilor la 

Oficiul Registrului Comertului Caras Severin pentru a fi mentionate in registrul 

comertului si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei. 

             Art. 4. Prezenta hotarare  va fi inaintata Institutiei Prefectului , primarului 

comunei,  Oficiului Registrului Comertului Caras Severin,  compartimentelor de 

resort , va fi afisata la panou si se va publica pe site-ul primariei. 

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                                 Contrasemnează, 

              DĂNILĂ  DOBREN                               Secretarul general al comunei,   

                                                                                         LIVIU  IMBRESCU 


