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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind majorarea capitalului social al societăţii UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L. 
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art.115 lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare, 
         având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:  
a) art.17, art.36 alin(2) lit „a”, alin.(3) lit. „c”, alin.(4) lit. „a” şi „f”, alin.(5) lit. „a”, alin.(6) lit. „a”, 
punctul 14, art.37 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu  
modificările şi completările ulterioare;   
b)  art. 35 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  
c) art. 210 şi art. 221 din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 
d) Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu  modificările şi 
completările ulterioare;  
e) Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006,  republicată, cu  modificările şi 
completările ulterioare;  
f) Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr.54/2010, privind înfiinţarea societăţii UTILITĂŢI 
APASERV CORNU S.R.L.;  
 g)Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr.73/2014, privind modificarea şi completarea 
Actului Constitutiv al societăţii UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L.;  
h) Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr.19/2015, privind modificarea şi completarea 
Actului constitutiv al societăţii UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L.;  

luând act de : 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.8525/15.11.2017; 
b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cornu, înregistrat sub nr.8526/15.11.2017; 
c)raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Local; 

analizând adresa nr.25/15.11.2017 înregistrată la Primăria comunei Cornu sub 
nr.8516/15.11.2017, prin care conducerea societăţii UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L.solicită 
majorarea capitalului social al societăţii, 

   
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1. –  Se aprobă  majorarea capitalului social al societăţii societăţii UTILITĂŢI APASERV 

CORNU S.R.L de la 320.100 lei la 410.100 lei, prin aducerea unui aport în numerar de către acţionarul 
majoritar comuna Cornu în valoare de 90.000 lei. 

 
 Art.2. - Se măreşte numărul părţilor sociale nominative ale societăţii UTILITĂŢI APASERV 

CORNU S.R.L.de la 3201 părţi sociale la 4101 părţi sociale. 
 
Art.3. -  În urma modificărilor intervenite, capitalul social al societăţii în valoare de 410.100 

lei, aport în numerar, reprezentând 4101 părţi sociale, fiecare parte având o valoare de 100 lei, se 
împarte astfel: 

- acţionarul majoritar COMUNA CORNU cu 4100(patrumiiosută) părţi sociale nominative cu o 
valoare de 410.000 lei, având o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 99,98 % din 
capitalul social; 

- acţionarul COMUNA ŞOTRILE cu 1(una) parte socială nominativă cu o valoare de 100 lei, 
având o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 0,02 % din capital. 
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Art.4. – Suma de 90.000 lei va fi alocată de la bugetul comunei Cornu pe anul 2017 . 
 
Art.5. - Se împuterniceşte domnul Cornel NANU, primarul comunei Cornu, în calitate de 

reprezentant legal, să semneze în numele şi pe seama comunei Cornu Actul Constitutiv al Societăţii 
UTILITĂŢI APASERV CORNU SRL, actualizat la data de 16.11.2017. 

 
Art.6.- Se împuterniceşte doamna Dorina Elena SCUMPU, director economic, 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. 

 
Art.7. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 

Primariei comunei www.primariacornu.ro  şi se transmite către: 
- Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
- Societăţii UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L., 
- Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Marius IANCU 
                CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                               SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                                        Daniela IANCU 
Cornu, 16 noiembrie  2017 
Nr. 78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.primariacornu.ro/
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL CORNU 
PRIMAR 

Nr. 8525/15.11.2017 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind majorarea capitalului social  

al societăţii UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L. 
 

Potrivit art 17 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,cu 
modificările şi completările ulterioare,  Consiliile locale şi consiliile judetene pot hotărî asupra 
participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le 
reprezintă, la infiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi 
de utilitate publică de interes local sau judeţean, iar conform art. 36 alin.(1), alin.(2), lit.a, si alin.(3), 
lit.c din Legea 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, cu un capital 
social iniţial de 2000 lei.  

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.73/22.12.2014, capitalul social al societăţii s-a majorat la 
suma de 320.000 lei, cu 3200 părţi sociale în valoare nominală de câte 100 lei. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.19/2015, comuna Şotrile a fost cooptată 
ca asociat la societatea UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L. iar capitalul social s-a mărit cu 100 
lei, comuna Şotrile deţinând cu echivalentul unei părţi sociale în valoare de 100 lei. Astfel, capitalul 
social al societăţii s-a majorat la 320.100 lei. 

Prin adresa nr.25/15.11.2017, Consiliul de administraţie al societăţii a solicitat comunei Cornu 
alocarea sumei de 90.000 lei, sub forma majorării de capital, pentru a realiza lucrări de reabilitare a 
staţiei de epurare din comuna Cornu, argumentând că nu are posibilităţi financiare să susţină costurile 
necesare acestei reabilitări. 

Majorarea capitalului social se poate realiza potrivit art.210 din Legea societăţilor comerciale, 
prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul 
unor noi aporturi în numerar şi/sau în natură. 

Prin proiectul de hotărâre iniţiat propun alocarea de la bugetul local al comunei Cornu a sumei 
de 90.000 lei pentru majorarea capitalului social al societăţii societăţii UTILITĂŢI APASERV 
CORNU S.R.L de la 320.100 lei la 410.100 lei, prin emisiunea de noi acţiuni.  

Astfel se măreşte numărul părţilor sociale nominative ale societăţii UTILITĂŢI APASERV 
CORNU S.R.L.de la 3201 părţi sociale la 4101 părţi sociale. 

În urma modificărilor intervenite, capitalul social al societăţii în valoare de 410.100 lei, aport în 
numerar, reprezentând 4101 părţi sociale, fiecare parte având o valoare de 100 lei, se împarte astfel: 

- acţionarul majoritar COMUNA CORNU cu 4100 părţi sociale nominative cu o valoare de 
410.000 lei, având o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 99,98 % din capitalul social; 

- acţionarul COMUNA ŞOTRILE cu 1 parte socială nominativă cu o valoare de 100 lei, având o 
cotă de participare la beneficii şi pierderi de 0,02 % din capital. 
 

             Faţă de cele expuse mai sus, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun spre 
aprobare Consiliului Local al comunei Cornu. 

 
 

Primar, 
Cornel NANU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU 
DIRECŢIA PENTRU  MONITORIZAREA  
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 
Biroul Buget local 

Nr. 8526/13.11.2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al societăţii UTILITĂŢI APASERV 
CORNU S.R.L. 

 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Cornu, domnul Cornel NANU am 

constatat următoarele: 
Necesitatea iniţierii proiectului de hotărâre rezultă din solicitarea formulată de conducerea 

societăţii Utilităţi Apaserv Cornu SRL nr.25/1146/15.11.2017, care conţine următoarele argumente: 
Staţia de epurare a apelor uzate menajere colectate prin sistemul public de canalizare din comuna 
Cornu a fost dată în folosinţă în februarie 2012. Întregul proces este automat, realizat prin comanda 
unor echipamente înglobate în tabloul de comandă şi automatizare.  
Pe parcursul celor cinci ani de funcţionare, noxele cu un pronunţat caracter coroziv şi oxidant emanate 
prin procesul de epurare care se desfăşoară într-o hală inchisă au condus la defectarea unor elemente 
vitale din tabloul de comandă şi automatizare (convertizoare de frecvenţă, plăci analogice, 
microprocessor).  
Deşi în timp s-au luat măsuri de eliminare a noxelor constând în comanda automată a ventilatoarelor 
care evacuează aerul viciat din hală, procesul de oxidare a microcontactelor echipamentelor electrice 
nu a fost stopat.  
De asemenea, nici ventilarea cu aer din exterior a tabloului de comandă nu a avut niciun rezultat. a 
ajuns la concluzia că staţia de epurare nu mai funcţionează la parametrii stabiliţi, iar cea mai eficientă 
măsură de stopare a fenomenului de oxidare şi coroziune este realizarea unei incinte închise etanş care 
să protejeze tabloul de comandă şi automatizare şi înlocuirea componentelor degradate. Astfel, în 
primul rând se impune procurarea şi montajul unei cabine etanşe pentru tabloul electric de comandă şi 
automatizare, suma necesară fiind 6.000 lei. Apoi, este necesar a se achiziţiona şi înlocui 
componentelor defecte în regim de urgenţă. 
În urma prospectării pieţei prin SEAP operatorul serviciului a găsit dotările şi echipamentele de care 
are nevoie, în regim de urgenţă, pentru asigurarea funcţionării staţiei de epurare în condiţiile prevăzute 
de legislaţia de mediu, şi anume: 

- convertizor de frecvenţă 7,5 kW Siemens – 4buc. -  29.000 lei; 
- convertizor de frecvenţă 3 kW Siemens – 1buc. -  3.100 lei; 
- convertizor de frecvenţă 0,75 kW Siemens – 1buc. -  3.200 lei; 
- plăci analogice – 6buc. – 2.300 lei; 
- microprocessor Siemens – 1buc. 32.400 lei. 

Desemenea trebuie achitate costurile cu transportul materialului filtrant biofiltru (de cca.14.000 lei) din 
Germania, având în vedere că AquaBiotec furnizează gratuit acest material, dar nu suportă şi 
cheltuielile cu transportul acestuia în ţară. 

Analizând bugetul societăţii, am constatat că societatea nu are venituri proprii pentru a efectua 
aceste cheltuieli de reabilitare a  staţiei de epurare, necesare pentru asigurarea funcţionării acesteia la 
parametrii optimi de calitate şi de protecţie a mediului, fapt pentru care necesită finanţare din partea 
bugetului local. Comuna Cornu are resurse bugetare pentru a aloca suma de 90.000 lei de la bugetul 
local pentru majorarea capitalului social al societăţii. 

Majorarea capitalului social se poate realiza potrivit art.210 din Legea societăţilor comerciale, 
prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul 
unor noi aporturi în numerar şi/sau în natură. 



 5 

 
Cadrul legislativ incident, referitor la problematica finanţării serviciilor de utilităţi publice, 

cuprinde următoarele acte normative şi acte administrative:  
 art.17, art.36 alin(2) lit „a”, alin.(3) lit. „c”, alin.(4) lit. „a” şi „f”, alin.(5) lit. „a”, alin.(6) lit. „a”, 
punctul 14, art.37 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu  
modificările şi completările ulterioare;   
 art. 35 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  
 art. 210 şi art. 221 din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 
 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu  modificările şi 
completările ulterioare;  
 Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006,  republicată, cu  modificările şi 
completările ulterioare;  
 Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.54/2010, privind înfiinţarea societăţii 
UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L.;  
 Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.73/2014, privind modificarea şi completarea 
Actului Constitutiv al societăţii UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L.;  
 Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.19/2015, privind modificarea şi completarea 
Actului constitutiv al societăţii UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L.; 

 
Concluzii:  
Proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al societăţii UTILITĂŢI 

APASERV CORNU S.R.L.este necesar, oportun şi se încadrează în prevederile legale în vigoare, 
motiv pentru care se propune adoptarea acestuia în forma prezentată. 

 
 
 

Director executiv,                                       Inspector, 
Alina NISTORICĂ                                     Irina BARBU 
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