
 
 
 
 
 
             
                                               HOTĂRÂREA NR. 209 
                                                Din  03 decembrie  2020 
 
Privind modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Local Pecica nr. 99 din 19.05.2020  
 
       
Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 03.12.2020.               
          
Având în vedere: 
- Nota de fundamentare nr. 43128/19.11.2020 a domnului Stanoiov Miodrag, viceprimar al orașului 
Pecica, prin care propune tranferarea unui utilaj la SC URBI-SERV PECICA S.A ca aport în natură 
la capitalul social, iar diferența de 30 000 lei să se constituie ca aport în numerar  
- Raportul nr. 42500/13.11.2020 al doamnei Bonca Loredana consilier juridic 
- Inițiativa domnului primar Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare  
-Prevederile art. 8  al Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și republicată 
-Prevederile art. 1, art.2, 27 O.U.G. NR.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice, 
-Prevederile art.129, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.e), alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.a), alin.(2), lit.d),  
alin.(7), lit.n) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,  
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
-Votul „pentru” a 16 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 16 consilieri.   
 In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019  
 privind Codul administrativ                                   
                                                               HOTĂRĂŞTE: 
  
Art.1. Se modifică art. 4 al Hotărârii Consiliului Local Pecica nr. 99 din 19.05.2020, care va avea 
următorul conținut: 
” Se stabileșțe și se aprobă  capital social pentru societatea comercială înființată prin articolul 1 al 
prezentei hotărâri la nivelul sumei de 90 000 lei, împărțit în  9 000 de acțiuni nominative, 
aparținând acționarului unic. Capitalul social este compus  din: 
- aport în numerar, in suma de 30 000 lei;  
- aport în natură, în suma de 60 000lei - bun mobil, tractor-TIPUL A SERIES /A70-4c1/A70 TURBO 
DT, nr. de identificare HFA6CSD09713, an fabricație 2012, serie motor XM51620, în valoare de 
60000 lei, conform  raportului de evaluare  întocmit de ing. Slavin Ioan  la data de 29.05.2020”. 
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnul viceprimar 
Stanoiov Miodrag  şi se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            -Serviciul financiar-contabil și buget, doamna Dragoș Elisabeta. 
            -Domnul viceprimar, Stanoiov Miodrag. 
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