
 
H  O  T  Ă  R  Â  R  E  A    Nr. 264 

privind aprobarea majorării capitalului social al  S.C.  SERVICII PUBLICE  S.A.  
Tulcea cu suma de 170.000 lei 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
25.11.2010 
 Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C.  
SERVICII PUBLICE  S.A.  Tulcea cu suma de 170.000 lei, proiect din initiativa primarului, 

Luând în discuţie coraportul întocmit de Direcţia Economică şi S.C.  SERVICII PUBLICE  
S.A., înregistrat sub nr. 33758/15.11.2010. 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea, 

Având în vedere dispoziţiile: 
- Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
-  Art. 36 alin. (2) lit. a) şi b), alin. (3) lit. c) şi alin. (4) lit. a) şi e) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
  - Art. 45 alin. (1) şi (6) şi art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
                H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art. 1.  Se aprobă majorarea capitalului social al S.C.  SERVICII PUBLICE  S.A.  Tulcea cu 
suma de 170.000 lei numerar, de la 90.000 lei la 260.000 lei, prin aducerea unui aport în numerar de 
către acţionarul Consiliul Local Municipal Tulcea.   
          Art. 2.  Se măreşte numărul acţiunilor nominative ale S.C.  SERVICII PUBLICE  S.A.  Tulcea 
de la 900 la 2600 acţiuni nominative.  
 Art. 3. În urma modificărilor intervenite, capitalul social al societăţii, în valoare de 260.000 lei, 
reprezentând 2600 acţiuni nominative, fiecare acţiune având o valoare de 100 lei se împarte astfel : 
-  acţionarul majoritar Consiliul Local Municipal Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Păcii nr. 20 deţine 
2599 acţiuni nominative a câte 100 lei fiecare, în valoare totală de 259.900 lei, cota de participare la 
beneficii şi pierderi reprezentând 99,96 % din capitalul social şi 
-  acţionarul  S.C.  ENERGOTERM  S.A.  Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Isaccei nr. 73, deţine o 
acţiune nominativă având o valoare de 100 lei, cota de participare la beneficii şi pierderi reprezentând 
0,04% din capitalul social. 
 Art. 4. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei  hotărâri autorităţilor  
şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor. 
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