
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
CONSILIUL LOCAL  

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv al societăţii  
“UTILITĂŢI APASERV CORNU” S.R.L.  

 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
      având în vedere prevederile:  

- art. 17,  art. 36 alin. 2 lit. a) şi alin. 3 lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr.31/1990, legea societăţilor, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Local Cornu nr.54/30.11.2010, privind  înfiinţarea Societăţii cu Răspundere 
Limitată denumită „ UTILITĂŢI APASERV CORNU”, cu modificările şi completările ulterioare şi 
art.12.3., art.12.4 din Actul Constitutiv al societăţii UTILITĂŢI APASERV SRL CORNU; 

luând act de : 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.1785/18.02.2015; 
b) raportul de specialitate elaborat de Compartimentul de resort, înregistrat sub nr. 1786/18.02.2015; 
c) raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local; 
               

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU  adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.I. – Aprobă modificarea şi completarea Actului constitutiv al societăţii “UTILITĂŢI 
APASERV CORNU SRL Cornu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Cornu 
nr.54/30.11.2010, după cum urmează: 

          Art. 1. – Cooptarea comunei Şotrile, judeţul Prahova ca asociat în cadrul SC 
UTILITĂŢI APASERV CORNU, prin mărirea capitalului social cu echivalentul unei părţi 
sociale în valoare de 100 lei. 
                      Art.2. - Se împuterniceşte domnul Cornel NANU, primarul comunei Cornu, în 
calitate de reprezentant legal, să semneze, în numele şi pe seama comunei Cornu, modificările la 
Actul Constitutiv al Societăţii UTILITĂŢI APASERV CORNU SRL şi să îndeplinească 
procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv al Societăţii 
UTILITĂŢI APASERV CORNU SRL la Oficiul Registrului comerţului de pe lângă Tribunalul 
Prahova, în termen legal, pentru a fi menţionate în registrul comerţului şi publicate în Monitorul 
Oficial al României, partea a IV-a. 

 
Art.II. - Secretarul comunei CORNU comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi 

persoanelor interesate. 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Nicolae ZIDARU 
                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                   SECRETARUL COMUNEI , 
                                                                                                                           Daniela IANCU 

Cornu,  19 februarie 2015 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL CORNU 
VICEPRIMAR 
 

Nr. 1785/18.02.2015 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv al 

societăţii “UTILITĂŢI APASERV CORNU” S.R.L. 
 
 
Potrivit 36 alin.(1), alin.(2), lit.a, si alin.(3), lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului local îi revin şi 
atribuţii privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de interes local, exercitând, în 
condiţiile legii, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile 
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.54/30.11.2010 a fost înfiinţată Societatea Comercială 
UTILITĂŢI APASERV Cornu SRL, având asociat unic Comuna Cornu, judeţul Prahova. Pentru 
obţinerea licenţei de operare de la ANRSC, pe aria teritorială formată din comuna Cornu şi 
comuna Şotrile, este necesar ca ambele unităţi administrativ-teritoriale să aibă calitatea de 
asociaţi ai operatorului economic desemnat prin contractul de delegare să gestioneze serviciile de 
alimentare cu apă şi canalizare. 

 În conformitate cu prevederile art. 10 alin.(2) din Legea nr.241/2006, republicată,  
“unităţile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele in vederea înfiinţării, organizării, 
finanţării, monitorizării şi gestionării în interes comun a serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare şi pentru înfiinţarea, modernizarea, dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii tehnico-
edilitare aferente acestuia”, în condiţiile stabilite prin Legea nr. 51/2006, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare. Deasemenea, conform art.22 alin.(2) lit. c, din acelaşi act 
normativ, “capitalul social al operatorului regional este deţinut de unităţile administrativ-
teritoriale membre ale asociaţiei”.  

Prin adresa nr.302591/18.02.2015, A.N.R.S.C. comunică faptul că pentru acordarea 
licenţei operatorului SC Utilităţi Apasrev Cornu S.R.L. este necesar ca această societate să 
devină operator regional iar capitalul social să fie integral al unaora sau al tuturor unităţilor 
administrative-teritoriale membre. 

În aceste condiţii, se impune modificarea actului constitutiv al operatorului, prin 
cooptarea comunei Şotrile ca asociat la societatea UTILITĂŢI APASERV Cornu SRL. 

 
Faţă de cele expuse mai sus, propun spre analiză şi aprobare prezentul proiect de 

hotărâre.     
 

VICEPRIMAR, 
Nicolae SAVU 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU 
SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ                            Nr. 1786/18.02.2015 
 
 

R A P O R T    D E   S P E C I A L I T A T E 
La proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv al societăţii 

“UTILITĂŢI APASERV CORNU” S.R.L. 
 

                 Proiectul de hotărâre a fost elaborat în conformitate cu prevederile următoarelor acte 
normative:  

- art. 17,  art. 36 alin. 2 lit. a) şi alin. 3 lit. c) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr.31/1990, legea societăţilor, rerepublicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local Cornu nr.54/30.11.2010, privind  înfiinţarea Societăţii cu 
Răspundere Limitată denumită „ UTILITĂŢI APASERV CORNU”, cu modificările şi 
completările ulterioare 

- art.12.3., art.12.4 din Actul Constitutiv al societăţii UTILITĂŢI APASERV SRL 
CORNU  

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 10 alin.(2) din Legea nr.241/2006, republicată,  
“unităţile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele in vederea înfiinţării, organizării, 
finanţării, monitorizării şi gestionării în interes comun a serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare şi pentru înfiinţarea, modernizarea, dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii tehnico-
edilitare aferente acestuia”, în condiţiile stabilite prin Legea nr. 51/2006, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare. Deasemenea, conform art.22 alin.(2) lit. c, din acelaşi act 
normativ, “capitalul social al operatorului regional este deţinut de unităţile administrativ-
teritoriale membre ale asociaţiei”. 

Modificarea actului constitutiv al unei societăţi comerciale se face în baza prevederilor 
art.204-206 din Legea societăţilor comerciale nr.31/1990, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a dispoziţiilor statutare, respectiv Actul constitutiv al societăţii. 

 
Analizând proiectul de hotărâre elaborat, considerăm că acesta îndeplineşte cerinţele de 

legalitate, necesitate şi oportunitate şi poate fi înaintat spre aprobare Consiliului local. 
 
 

şef serviciu, 
Denisa DĂNCESCU 
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