
 

   Proces verbal 

       Încheiat astăzi, 10 martie 2015, în ședința de îndată  a Consiliului local al Orașului Băile 
Olănești, convocată prin Dispoziția nr.186/09.03.2015. Sunt prezenți 12 consilieri locali din 
totalul de 13 în funcție, lipsă fiind dna Ghimiș Valentina care și-a dat demisia din funcția de 
consilier local și dl consilier Baicu Vasile. Participă de drept dl Primar al orașului Vasile 
Sorin Vasilache, dl Secretar Nicolae Gorgan, dna consilier juridic Denisa Enache, dna Hogea 
Maria Irina-consilier juridic. 
        Dl Primar declară ședința deschisă și propune spre aprobare ordinea de zi în forma 
propusă: 
        1.Aprobare contract de comodat privind atribuire spațiu  SC OLĂNETI SERV SRL 
pentru stabilire sediu. 
         2.Aprobare act constitutiv SC OLĂNEȘTI SERV SRL, stabilirea domeniului și 
obiectului principal de activitate. 
         Ordinea de zi este votată  în  forma propusă de dl Primar, cu voturi pentru 11. 
         Se dă citire primului punct de pe ordinea și anume ,, Aprobare contract de comodat 
privind atribuire spațiu  SC OLĂNETI SERV SRL pentru stabilire sediu”  
         Dl Primar face precizarea că era necesar să se stabilească sediul societății, pentru a putea 
fi înaintată documentația la registrul Comerțului, iar domeniul principal de activitate va fi 
prevăzut în actul constitutiv. 
         Dl consilier Păunescu Ion întreabă dacă după înființarea societății mai pot fi adăugate și 
alte activități. 
         Nefiind discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, dna președinte de ședință 
supune spre aprobare proiectul privind ,,Aprobare contract de comodat privind atribuire 
spațiu  SC OLĂNETI SERV SRL pentru stabilire sediu” proiectul de hotărâre privind, 
este aprobat cu voturi pentru 11. 
         Se dă citire punctului 2 de pe ordinea de zi și anume ,, Aprobare act constitutiv SC 
OLĂNEȘTI SERV SRL, stabilirea domeniului și obiectului principal de activitate”. 
         Dl Primar face mențiunea că  pentru înființarea societății este necesară semnarea actului 
constitutive. 
       Nemaifiind alte luări de cuvânt, dna  președinte de ședință Dima Mureanu Georgiana declară  
ședința închisă. 
       Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
   

 

 

 

  Președinte de ședință 
Dima Mureanu Georgiana                                                                                                
                                                                                                 

                                                                                       SECRETAR, 
                                                                                                                                  jr.Nicolae Gorgan 
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