
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

HOTĂRÂRE 
privind majorarea capitalului sodal al SC Par� Indmitrial Breaza SRL 

Având în vedere referatul de aprobare nr.10170/18.05.2021, formulat de dl. Novac Bogdan 
Cristian, Primarul oraşului Breaza; 

Ţinând seama de 
-raportul de specialitate nr.I 0178/18.05.2021, întocmit de dna Sichim Elena, Şef Serviciu

financiar-contabil; 
-raportul Comisiei pentru prognoză ... buget,finanţe, administrarea domeniului public şi privat,

comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza; 
-avizul nr.l 1037/21.05.2021 al secretarului general al oraşului Breaza;
În conformitate cu prevederile:
art.35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare; 
art. 210 alin. (1) coroborat cu art. 221 din Legea 31/ 1990 privind societăţile comerciale, cu 

modificările şi completările ; 
art. 129 alin. (3) Iit „d" raportat la alin. (2) lit a din Codul administrativ aprobat prin OUG 

nr.57/2019; 
- HCL nr. 29/2018 privind înfiinţarea societăţii comerciale „Parc Industrial Breaza" SRL, modificată
prin HCL nr. 94/2018;
HCL nr. 15/2020 privind aprobarea bugetului local al oraşului Breaza şi a bugetelor ordonatorilor
terţiari de credite pe anul 2020;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit."a" şi art.139, alin. (1) din Codul administrativ 
aprobat prin OUG nr.57/2019; 

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărire: 

Art.1. Aprobă majorarea capitalului social al SC Parc Industrial Breaza SRL cu suma de 
105.000 lei, sumă ce va fi virată din bugetul local, reprezentând aportul în numerar al Oraşului. 
Breaza, în calitate de unic asociat. 

Art.2.(1) Urmare modificărilor prevăzute la articolul 1, capitalul social al SC Parc Industrial 
Breaza SRL va fi de 235.200 lei şi este divizat în 23.520 părţi sociale cu o valoare nominală de 10 lei 
, aparţinând asociatului unic Oraşul Breaza , judeţul Prahova, cod fiscal 2845486. 

(3) Se aprobă actualizarea actului constitutiv al SC. ,,Parc Industrial Breaza" SRL, conform
Anexei la prezenta. 

Art.3. Se împuterniceşte dl. Vilăescu Florian, administrator al SC Parc Industrial Breaza SRL 
să îndeplinească procedurile legale referitoare la realizarea modificărilor la Oficiul Registrul 
Comerţului Prahova. 

Art.4. Cu data adoptării prezentei îşi încetează aplicabilitatea Anexa la HCL 
nr.33/26.03.2020. 

Art.5.Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului administraţie publică locală: 
Prefecturii Prahova, SC c Industrial Breaza SRL. 

Preşedinte de şedinţă. 
Consilier local, 
Bercăroiu Gheorghe Dr· 
Breaza, 27 mai 2021 
Nr.57 
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Contrasemnează. 
Secretar general oraş,  

= .. -·· 

Goran Maria Catalina























CAPITOLUL VI. LfflGII 
Art.22.Litigii 
(1) Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice române sunt de competenţa instanţelor

judecătoreşti din România. 
(2) Litigiile societăţii născute din raporturile contractuale dintre societate şi alte persoane

juridice române pot fi soluţionate şi prin alegerea competenţei Arbitrajului Comercial, cu sediul în 
Mun. Bucureşti. 

(3) Litigiile personalului angajat de societate ivite în raporturile cu aceasta se rezolvă conform
legislaţiei muncii din România. 

CAPITOLUL VII. DISPOZIŢII FINALE 

Art.23.-Dispo.zitii finale 
(1) Conform art. 204 alin (4) din Legea nr. 31/1990/ republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, Actul Constitutiv se poate modifica prin Hotărârea Adunării Generale şi, 
după fiecare modificare, administratorul va depune la ORC, actul modificator şi textul complet al 
Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările. 

(2) Prezentul Act Constitutiv se completează cu celelalte dispoziţii legale ale Legii nr.
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului Comercial, Codului civil 
român, precum şi celelalte norme de drept române în vigoare, privind autorizarea, funcţionarea şi 
lichidarea societăţilor comerciale. 

Prezentul înscris a fost redactat astăzi, , într-un număr de 3(trei) exemplare, în 
original sub semnatura privata. 

Contrasemnează, 
Secretar general oraş, 

Goran  Că�'lîna Maria




