ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv
al S.C. Aquasal Utilserv S.R.L.

Luand act de adresa inregistrata la nr.7930 din 17 ianuarie 2022 prin care domnul consilier local
Stroe Moise aduce la cunostinta consiliului local ca renunta la calitatea de membru in Adunarea

Generala a Asociatilor la S.C. Aquasal Utilserv S.R.L;
Avand in vedere:
-prevederile Actului Constitutiv al S.C. Aquasal Utilserv S.R.L., Art. 12 Deciziile si
atributiile asociatului unic, pct. 12.3, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Brazi nr.50 din
18.10.2010 privind reorganizarea Serviciului Public Alimentare cu Apa, Canalizare, Salubritate
Brazi, in societate comerciala cu raspundere limitata, avind ca asociat unic Comuna Brazi;
- Hotararea Consiliului Local Brazi nr. 42 din 3 decembrie 2020 privind aprobarea
modificarii Actului Constitutiv al S.C. AQUASAL UTILSERV S.R.L;
-prevederile art.64^3 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare prin
care se reglementeaza ca numărul reprezentanţilor statului sau ai unităţii administrativ-teritoriale
în adunarea generală a acţionarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane;
Vazand:
-referatul de aprobare al Primarului comunei Brazi prin care se propune modificarea
Actului Constitutiv al S.C. Aquasal Utilserv SRL ca urmare a renuntarii domnului Stroe Moise la
calitatea membru in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. Aquasal Utilserv S.R.L;
-raportul de specialitate al secretarului general al comunei Brazi cu privire la modificarea
Actului Constitutiv al S.C. Aquasal Utilserv SRL;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Brazi, judetul Prahova;
-avizul secretarului general al comunei Brazi, judetul Prahova;
In temeiul art. 139 alin.(1) si art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul local al comunei Brazi, judetul Prahova adopta prezenta hotarare:
Art. I - Actul Constitutiv al S.C. Aquasal Utilserv S.R.L. avand ca unic asociat Comuna
Brazi, judetul Prahova, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Brazi nr.50 din 18.10.2010, se
modifica dupa cum urmeaza:
1.La articolul 12 - Deciziile si atributiile asociatului unic, pct. 12.3 se modifica si va
avea urmatorul cuprins:
“12.3 Asociatul unic, prin Consiliul Local Brazi isi desemneaza reprezentatii, dupa
cum urmeaza:
1. Tudor Nicolae, cetatean roman, CNP 1541112293176, nascut la data de 12
noiembrie 1954 in localitatea Brazi, judetul Prahova, cu domiciliul in comuna Brazi,
sat Batesti, str. Ion Luca Caragiale nr.56, judetul Prahova;

2. Mihalache Mihai, cetatean roman, CNP 1600918293141, nascut la data de 18
septembrie 1960 in localitatea Negoiesti, judetul Prahova, cu domiciliul in comuna
Brazi, sat Negoiesti, str. Bucegi nr.66, judetul Prahova.”

Art.II Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de conducerea societatii
care va indeplini toate procedurile si formalitatile necesare pentru operarea modificarilor la
Oficiul Registrului Comertului, iar hotararea va fi comunicata persoanelor si autoritatilor
interesate prin grija secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionuţ BREZEANU

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei Brazi
Georgeta ENESCU
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