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HOTĂRÂREA NR. 82 

privind aprobarea modificării statutului S.C. Gospodărire Comunală Oțeleni (G.C.O.) 

având ca asociat unic Consiliul Local Oțeleni, prin majorarea capitalului social prin aport 

în natură reprezentând bunul mobil Buldoexcavator marca FERMEC aflat în inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Oțeleni și schimbarea 

administratorului S.C. Gospodărire Comunală Oțeleni (G.C.O.) SRL 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 28.09.2018 la 

care participă un număr de 12 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul Dieac Adrian este președinte de ședință; 

Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 23 din 13 mai 2014 privind modificarea, 

completarea și actualizarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al Comunei 

Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 18-1/16.08.2018 întocmit de către evaluator 

autorizat ANEVAR, înregistrat la unitatea noastră cu nr. 5530 din 05.09.2018; 

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990, legea societăţilor, rerepublicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort  din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la nr. 6241din data de 24.09.2018; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultură din cadrul Consiliului Local al Comunei 

Oțeleni înregistrat la nr. 6375 din 28.09.2018;  

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de disciplină, protecţia 

mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al Comunei Oțeleni 

înregistrat la nr.6376 din 28.09.2018; 

În conformitate cu prevederile art.17, art.36 alin. (2) lit a) și alin. (3) lit. c) din Legea 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

În temeiul art. 45 alin. (3) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 

de 9 voturi ”pentru”,0 voturi ”împotrivă” și 3 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1 – (1) Se aprobă modificarea statutului S.C. Gospodărire Comunală Oțeleni 

(G.C.O.) SRL având ca asociat unic Consiliul Local Oțeleni, prin majorarea capitalului social 



prin aport în natură, în valoare de 52.600 lei reprezentând valoarea de inventar a bunului mobil 

Buldoexcavator marca FERMEC, seria sasiu: A542CX58603300, serie motor: AH 31268 

U669400Y*, proprietate privată a comunei Oțeleni, județul Iași. 

(2) Se păstreaza nemodificată valoarea părții sociale și, urmare a majorării capitalului 

sociala de la suma de 200 dei la suma de 52.800 cu suma de 52.600 reprezentând aport în natură, 

conform descrierii din alin. (1), numărul total al părților sociale va fi de 5280, a câte 10 lei 

fiecare parte socială, atribuite în totalitate unicului asociat Consiliul Local Oțeleni. 

ART.2 Se însușește Raportul de evaluare nr. 18-1/16.08.2018 întocmit de către evaluator 

autorizat ANEVAR, înregistrat la unitatea noastră cu nr. 5530 din 05.09.2018; 

ART.3 (1) Se aprobă revocarea administratorului S.C. Gospodărire Comunală Oțeleni 

(G.C.O.) S.R.L., domnul TENDELEU MARCEL, cetățean ____, născut la data de ______ în 

localitatea ________, județul Iași, domiciliat în _______, _______ județul _____, identificat cu  

CI seria ____ nr. ____ /emisă de _______ la data de ________, CNP _________. 

(2) Se numește domnul CEZAR PAVEL, _______, născut la data de _______ în 

_______, județul ______, domiciliat în _____, ______, jud. _____, identificat cu ____ seria 

___nr. ____ emisă de _____, la data de _______, CNP _________, ca administrator  cu puteri 

depline de reprezentare şi administrare  al SC GOSPODĂRIRE COMUNALĂ OŢELENI 

(G.C.O.) SRL, pe o perioada nelimitata. 

ART.4 Se împuternicește  viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul 

Gherăescu Felician Mihai ______, locul nașterii: ___________, cu domiciliul în ______, 

_______, județul Iași, identificat cu ____seria ____ numărul ______, CNP __________eliberată 

de ________ la data de _______,  să semneze decizia asociatului unic și statutul actualizat al 

S.C. Gospodărire Comunală Oțeleni (G.C.O.) SRL. 

ART.5 Primarul comunei Oțeleni și Compartimentul financiar-contabil din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Oțeleni vor urmări ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.6 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Persoanelor prevăzute la art. 3. 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

DIEAC ADRIAN      Contrasemnează pentru legalitate, 

        Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1), 

            Secretarul comunei 

            BENCHEA L. ROBERT 

Oțeleni, 28 septembrie 2018   
 

 

 

 

 

 

 

 


