
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ILFOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBROEȘTI 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 16  
privind înființarea unei comisii de analiză a activității societății 

Ecosal Serv Dobroești SRL 

 

 

Analizând temeiurile juridice: 
a. Ordinul nr. 1.802 / 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările 
și completările ulterioare; 

b. art. 10 si art.30 alin.1 ale  Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

c. O.G. nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unitățtile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori 
majoritari sau dețin direct sau indirect o participatie majoritară, cu modificarile și 
completarile ulterioare; 

d. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

e. art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

f. art. 129 alin. (2) lit. a) coroborat cu alin. (3) lit. d) din OUG nr. 57 / 2019 Codul 

Administrativ; 
 

Luând în considerare 

a. proiectul de hotărâre inițiat de consilierii locali USR și PNL pentru înființarea unei 
comisii de analiză a activității societății Ecosal Serv Dobroești SRL; 
b. expunerea consilierilor locali USR și PNL pentru înființarea unei comisii de analiză a 
activității societății Ecosal Serv Dobroești SRL; 

c. referatul de specialitate întocmit de către dna.Cristina Butnaru – cu exercitarea funcției 
de secretar general; 

d. calitatea Consiliului Local Dobroeşti de administrator și asociat unic al societăţii 
ECOSAL  SERV  DOBROESTI S.R.L., cu sediul social în Comuna Dobroeşti, sat 

Dobroeşti, str. Cuza Voda nr.23, judeţ ILFOV având Nr. Registrul Comerţului 
J23/2627/2010 şi CUI 27472293. 
e. avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local. 

f. propunerile făcute în timpul ședinței. 
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În temeiul art. 129, alin. (1) și (3) lit. ”d”, alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (1) și alin (3) lit. 
h) și art. 196, alin. (1), lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările si completările ulterioare, 
 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBROEȘTI 

întrunit în cea de-a patra ședință din 2022 

adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se înființează comisia mixtă de analiză a activității societății Ecosal Serv 

Dobroești SRL, compusă din consilieri locali din rândul tuturor partidelor reprezentate în 
Consiliul Local și specialiști cu pregătire temeinică în domeniu și buni cunoscători ai 
legislației, astfel: 

1. Ivan Alexandru Doru – consilier local; 

2. Cojanu Ștefan Aurelian – consilier local; 

3. Ivan Florin Brăduț - consilier local; 

4. Costache Mihai – consilier local; 

5. Văduva Duumitru – specialist; 

6. Oancea Daniela Florentina – specialist; 

7. Bezdedeanu Marius Răzvan – specialist. 

Art. 2. Comisia va analiza activitatea societății Ecosal Serv Dobroești SRL și va 

formula propuneri concrete de îmbunătățire și recomandari pentru Consiliul Local Dobroești 

în baza cărora Consiliul Local Dobroești își va exercita drepturile și obligațiile față de 

societate. 

Art. 3. Obiectivele urmărite de membrii Comisiei în analiza activității societății 
ECOSAL SERV DOBROEȘTI SRL sunt complexe și vizează conformarea de către societate 

a respectării legislației în domeniul juridic, financiar-contabil, salubritate și de mediu, 

conform criteriilor enumerate în Anexa 1, parte integrantă din hotărâre. 

Art.4. Între Comisia mixtă și societatea ECOSAL SERV DOBROESTI SRL, prin 

reprezentant legal, se va încheia un Protocol pentru desfășurarea auditului ce va conține clauze 

privind obiectul protocolului, obligațiile părților, informații confidențiale, termenul 

protocolului, încetare și alte clauze. 

Art. 5. Durata de functionare a Comisiei este de 30 (treizeci) zile, termen ce începe să 

curgă de la 01.05.2022. 
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Art. 6. Primarul comunei Dobroeşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

Art. 7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării în ședința Consiliului Local 
Dobroești și aducerii la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Dobroești. 

Art. 8.  Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/ 2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 9.  Prezenta hotărâre are un caracter individual. 
 

Art. 10. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului 

General al comunei şi se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către: 
➢ Instituţia Prefectului,  
➢ Compartimentul relaţii cu publicul şi informaţii publice ; 
➢ societatea ECOSAL SERV DOBROEȘTI S.R.L. ; 
➢ prin afișare la sediul  Primăriei Dobroești cât și pe site-ul www.primariadobroesti.ro 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
IVAN ALEXANDRU DORU 

 

        Contrasemnează pentru legalitate   
              p. Secretar General 
                    Cristina Mariana BUTNARU 

    Hotărârea nr. 16 – Dobroești – Ilfov 12.04.2022 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Dobroești în ședința extraordinară din data de 12.04.2022 cu 17 voturi 

„pentru”, niciun vot împotrivă, niciun vot abținere, cu respectarea prevederilor art. 140 alin. (1) din Codul Adminisrativ 2019, cu modificările 
și completările ulterioare. 

 

CARTUȘ CARE SE COMPLETEAZĂ ANTERIOR ATESTĂRII AUTENTICITĂȚII HOTĂRÂRII,  nr. 16 / 12.04.2022 

PROCEDURA DE  
VOT  UTILIZATĂ: 

 DESCHIS  SECRET 
           prin ridicarea mâinii          prin apel nominal           

HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV             DA/NU➢  
NU 

HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL       DA/NU ➢  
DA 

 

0.a. 
Hotărâre care se 
adoptă cu votul: 

majorității calificate de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție DA/NU ➢  Se înscrie numărul de voturi 
determinat, potrivit 
majorității necesare: 

 

0.b. majorității absolute a consilierilor locali în funcție                      DA/NU ➢                       

0.c. majorității simple a consilierilor locali prezenți                           DA/NU ➢                 

1.  Numărul consilierilor locali, potrivit legii   17 

2.  Numărul consilierilor locali în funcție (rând 2≥rând 1 și rând 2 = rând 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)   17 

3.  Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii (rând 3 ≤ rând 2 și rând 3 = rând 4 + 5 + 6 + 9)   17 

4.  Numărul voturilor „PENTRU” (rând 4 ≤ rând 3); hotărârea este adoptată numai dacă rând 4 ≥ rând 0   17 

5.  Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” (rând 5 ≤ rând 3) Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”.     0 

6.  Numărul voturilor „ABȚINERE” (rând 6 ≤ rând 3)     0 

7.  Numărul consilierilor locali care absentează motivat     0 

8.  Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat     0 

9.  Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot                     ➢ 
a se avea în vedere dispozițiile art. 228 și 243 alin. (1) lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare                       

 

  
NOTĂ: 1. În numărul consilierilor locali este/sunt inclus/incluși și viceprimarul/viceprimarii, după cum numărul voturilor cuprinde și votul acestuia/acestora; pentru 
consiliul județean sintagma „consilierilor locali” se înlocuiește cu „consilierilor județeni”, iar cea de „viceprimari” cu „vicepreședinții consiliului județean.  
             2. Dacă la rândul 9 nu este niciun consilier local în această situație, se trece „zero”, iar pe rândul corespunzător nominalizării consilierilor locali respectivi, se 
menționează „nu este cazul”. 
*Semnătura secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, numai în lipsa acestuia, a 
persoanei din compartimentul pentru monitorizarea procedurilor administrative             ➢   
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