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ROMANIA
JUDETUL CARA~-SEVERIN

ORA~UL BOC~A
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind acordul de principiu privind lnfiintarea
unei societati comerciale cu raspundere Iimitata

avand ca obiect de activitate transportul public local

Consiliul Local Bocsa intrunit in sedinta de indata,
Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului,
Vazand prevederile din Legea nr. 3111990 privind societatile comerciale,

republicata, cu modificarile si cornpletarile ulterioare,
Vazand prevederile din Legea nr. 5112006 privind serviciile comunitare si

utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
Tinand seama de prevederile art. 17 din Legea nr. 215/2001 a administratiei

publice locale, republicata, modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d) coroborate cu alin.

(6), lit. a), pct.14 si prevederile art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, republicata,

Art. 1. Se da acordul de principiu pentru infiintarea unei societatii
comerciale cu raspundere limitata, cu asociat unic Consiliul Local al orasului
Bocsa, avand ca obiect de activitate transportul public local.

Art. 2. (1) Se aproba atribuirea ca denumire a societatii comerciale cu
raspundere limitata una din urmatoarele variante:

- BOC~A TRANS S.R.L.
- TRANS LOC BOC~A S.R.L.
- TRANSPORT PUBLIC BOC~A S.R.L.
(2) Se aproba indeplinirea formalitatilor la Oficiul Registrului Cornertului de

pe l<inga Tribunalul Cara~-Severin pentru obtinerea dovezii disponibilitatii si
rezervarii firmei.

Art. 3.. Se aproba mandatarea doamnei Draghici Codruta, cetatean roman,
domiciliata in Bocsa, str. Victoriei, bl. 14, sc. 3, ap. 19, judo Caras-Severin
identificata cu C.l. seria KS, nr. 460569, eliberata la data de catre Orasul Bocsa,
avand CNP 2680731110135 pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privitoare Ja
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inregistrarea societatii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Caras-Severin.

Art. 4. Primarul orasului Bocsa, Compartimentul Juridic, Serviciul
Economic asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Art. 5. Secretarul orasului Bocsa va comunica prezenta hotarare in eel mult
10 zile de la adoptare primarului orasului Bocsa, Institutiei Prefectului Judetului
Caras-Severin, Serviciului Economic .

Contrasemneaza
Secretarul Orasului Bocsa

Jr. Draghici Codruta
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