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H O T A R A R E nr.18 
privind: aprobarea reorganizării Serviciului de Dezvoltare Intercomunitară a orașului Băile Olănești 

în societate comercială cu răspundere limitată, având ca asociat unic Orașul Băile Olănești 
 

Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a 
extraordinar` din data de 03.03.2015 la care au participat un num`r de 13 consilieri locali din 
totalul de 13 [n func\ie. 

{n conformitate cu art.35 din Legea administra\iei publice locale nr.215/2001, 
republicat`, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie a fost ales  pre]edinte de ]edin\` dna 
consilier Dima Mureanu Georgiana Maria 
          Referatul SDI [nregistrat la nr..2315/27.02.2015 prin care se propune aprobarea 
reorganizării Serviciului de Dezvoltare Intercomunitară a orașului Băile Olănești în societate 
comercială cu răspundere limitată, având ca asociat unic Orașul Băile Olănești. 
             Văzând  raportul de  avizare a a legalității proiectului de hotărâre întocmit de 
secretarul orașului.  
                Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul a dou` treimi din numarul total al 
consilierilor [n func\ie respectiv voturi "pentru" = 12 dna consilier Ghimi] Valentina nu 
voteaz` ca urmare a demisiei 
              În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit” a”]i lit."d" corroborate cu alin(5) 

lit."a", și alin. (6) lit.a pct.14 din Legea nr.215/2001 privind administra\ia public` local`, 

republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, ale art.3, art.12 alin(1) și alin(2), art.13 

alin(1) și alin.92) din OG nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public și privat de interes local 

În temeiul art.45 alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administra\ia public` local`, 

republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare  adopt` urm`toarea :     

 
H O T A R A R E 

 
Art 1.  Se aprob` reorganizarea Serviciului de Dezvoltare Intercomunitară a orașului Băile 
Olănești în societate comercială cu răspundere limitată, având ca asociat unic Orașul Băile 
Olănești, av[nd ca obiect principal de activitate:administarea, gestionarea, ]ntreínerea í 
valorificarea serviciilor ]n baza de tratament, piscin[ acoperită, parcare și parc, oferirea de 
servicii medico- sanitare efectuate sub forma de tratament/cură, oferirea de servicii diverse în 
domeniul turismului, asistență de recuperare, medicină fizică și balneoclimatologică, 
organizarea de cursuri de pregătire și inițiere în sporturi acvatice, organizarea și asigurarea 
serviciului de parcare auto în condiții de siguranță, organizarea de seminarii și/sau 
comunicări cu teme specifice tratamentelor în stațiunile balneare din România, promovarea 
constatntă a stațiunii Băile Olănești în România și pe plan internațional. 
Art 2. Societatea se înființează pe o durată nelimitată de timp, dobândind personalitate 
juridică conform legii. 
Art.3. Denumirea societății comerciale va fi SC OLĂNEȘTI SERV SRL, denumire rezervată 
la Oficiul Registrului Comerțului Vâlcea. 
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Art.4.  Sediul social al SC OLĂNEȘTI SERV  SRL va fi în str. Băilor, nr.1, Băile Olănești, 
jud. Vâlcea. 
Art.5.  Aportul Orașului Băile Olăneștila constituirea capitalului social în numerar al 
societății comerciale, subscris și vărsat va fi de .200 lei  divizat în  20 părți sociale cu 
valoarea de 10 lei fiecare, respective 100% din capitalul societății și este proprietatea 
Orașului Băile Olănești.  
Art.6. Conducerea societății va fi asigurată de un administrator numit de Consiliul Local al 
orașului Băile Olănești. 
Art.7.  Administratorul societății SC OLĂNEȘTI SERV  SRL este desemnat în persoana dlui 
Tudosie Mircea domiciliat [n B`ile Ol`ne]ti,str.T Vladimirescu,nr.81,CI seria VX 
nr.586438,CNP 1671115381461. 
Art.8. Mandatul administratorului este valabil până la încetarea mandatului autorității 
deliberative ce l-a desemnat. 
Art.9. Se împuternicește  dl Primar Vasile Sorin Vasilache să semneze actul constitutive și 
toate celelalte acte prevăzute de lege, în vederea înregistrării și înmatriculării  SC 
OLĂNEȘTI SERV  SRL. 
Art.10. Se [mputernice]te Primarul ora]ului  și Serviciul de Dezvoltare Integrat`, vor urmării 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.11   Prezenta hot`r@re se comunic` Primarului,  SDI,compartimentelor de specialitate din 
cadrul prim`riei, Institu\iei Prefectului jude\ului V@lcea ]i se aduce la cuno]tin\` public` prin 
afi]are pe site-ul prim`riei. 

 
 
Pre]edinte de ]edin\` 
Dima Mureanu Georgiana Maria                      

Contrasemneaz` 
                                                                                                             Secretar, 

Jr.Nicolae Gorgan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 

 
 

B`ile Ol`ne]ti 03 martie 2015 


