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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind particitarea U.A.T comuna Raciu, prin Consiliul Local Raciu,

 în calitate de acţionar al SC Apă Canal Dîmboviţa SA, 
societate ce va fi înfiinţată prin reorganizarea 

Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dîmboviţa 

PRIMARUL COMUNEI RACIU, JUDEȚ DÂMBOVIȚA,
Având în vedere:

 Prevederile  Legii  societăţilor,  nr.  31/1990,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

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

 Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 Prevederile HCJ Dîmboviţa nr. 276/18.08.2016;
 Adresa nr. 17206/12.08.2016 din partea Consiliului Judeţean Dîmboviţa;
 Raportul nr. 5654/16.09.2016, întocmit de secretarul comunei Raciu;

În conformitate cu prevederile art. 17, art. 36, alin. 7, lit. a,  art. 45, alin. 6 și art. 115,
alin.  1,  lit.  b  din  legea  nr.  215/2001 a  administrației  publice  locale,  republicată,  cu
modificările și completările ulterioare, propune următorul,

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă participarea UAT comuna Raciu, judeţ Dîmboviţa, prin Consiliul Local
Raciu, în calitate de acţionar la constituirea SC Apă Canal Dîmboviţa.
Art. 2  UAT comuna Raciu, judeţ Dîmboviţa, prin Consiliul Local Raciu, participă la
constituirea capitalului social al SC Apă Canal Dîmboviţa SA cu un aport în numerar de
50.000 lei ce urmează a fi vărsat după cum urmează:

- 30% până la data constituirii societăţii;
- 70% în termen de 12 luni de la data înmatriculării acesteia, în două tranşe egale, la

datele de 15 aprilie 2017 şi 15 august 2017.
Art. 3 (1) Obiectul principal de activitate al societăţii îl reprezintă codul CAEN 3600 –
captarea,  tratarea  şi  distribuţia  apei,  iar  obiectul  secundar  va  fi  stabilit  prin  actele
constitutive.
(2)  Durata  pentru  care  se  înfiinţează  societatea  este  nelimitată  începând  cu  data
înmatriculării în Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dîmboviţa.
Art. 4 (1) Conducerea, administrarea şi controlul societăţii se vor realiza în conformitate

http://www.raciu.ro/


ROMÂNIA

              
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

COMUNA RACIU
CUI 17352753

str. Principală, nr. 455, tel/fax 0345.524020
www.raciu.ro, e-mail: primariaraciu@yahoo.com

cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,
cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Numărul reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor va fi de maximum două
persoane, unul numit de Consiliul Judeţean Dîmboviţa şi unul de unităţile administrativ-
teritoriale asociate.
(3) Consiliul de administraţie al societăţii va fi dormat din trei membri, doi desemnaţi de
Consiliul  Judeţean  Dîmboviţa  şi  unul  de  unităţile  administrativ-teritoriale  asociate.
Mandatul  acestora se va exercita  până la organizarea procedurii  de selecţie  conform
OUG109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările
şi completările ulterioare.
(4)  Numărul cenzorilor  societăţii  va fi  de trei,  doi   desemnaţi  de Consiliul  Judeţean
Dîmboviţa şi unul de unităţile administrativ-teritoriale asociate 
Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul comunei Raciu.

INIȚIATOR,
Primar Grădinaru Vasile
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