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H O T Ă R Â R E 
privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități 

administrativ teritoriale în vederea participării acestora la capitalul social al  
operatorului regional SC Urban SA Slobozia, în calitate de acționari cu drepturi depline 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 22170/2021 – L din 16.09.2021 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul de specialitate comun nr. 22193/2021 – J din 21.09.2021 al Direcţiei 
Investiţii şi Servicii Publice și al Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții 
Publice Subordonate; 
 - Avizul nr. 22453/2021 – P din 21.09.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Avizul nr. 22576/2021 - D din 22.09.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism; 

- Avizul nr. 22425/2021 – F din 21.09.2021  al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 

- Acordul de principiu al unor unități administrativ-teritoriale de a participa la 
capitalul social al operatorului regional SC Urban SA, în calitate de acționari cu drepturi 
depline, 

În conformitate cu : 
- prevederile art. 92 alin.(2) lit.b),  art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. m), art. 173 

alin.(1) lit.e) și alin.(7) lit.a), art. 175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Actului Constitutiv, actualizat, al SC Urban SA Slobozia; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;   

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1(1) Se aprobă asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu 
unitățile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, în vederea participării acestora, în calitate de acționari cu drepturi 
depline, la capitalul social al operatorului regional SC Urban SA Slobozia, cu sediul social 
în Slobozia, str. Crinilor, nr.1, județul Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița cu nr. J 21/259/1998, CUI RO 11316859. 

(2) Se mandatează domnul Marian PAVEL, Președintele Consiliului Județean 
Ialomița și reprezentantul de drept al Județului Ialomița în Adunarea Generală a 
Acționarilor din cadrul SC Urban SA Slobozia să voteze „pentru” la propunerea de 
participare a unităților administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1  la capitalul 
social al operatorului regional SC Urban SA Slobozia.  
 

Art.2 Se aprobă Actul constitutiv, actualizat, al operatorului regional SC Urban SA 
Slobozia,  în forma prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art.3 În condițiile art.1, capitalul social al operatorului regional SC Urban SA 

Slobozia, în sumă totală de 622.792,50  lei, reprezentând un număr de 249.117 acțiuni a 
2,50 lei fiecare, este deținut de acționari după cum urmează: 

1. Judeţul Ialomiţa – 162.062 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în 
numerar în valoare totală de 405.155 lei, reprezentând 65,05 % din capitalul social. 
Participare la profit 65,05 % și participare la pierderi 65,05 %. 

2. Municipiul Slobozia – 66.255 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în 
numerar în valoare totală de 165.637,50 lei, reprezentând 26,60 % din capitalul social. 
Participare la profit 26,60 % și participare la pierderi 26,60 %; 

3. Orașul Amara - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în 
valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la 
profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %; 

4. Comuna Ciulnița – 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar 
în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la 
profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %; 

5. Comuna Cosâmbești - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în 
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. 
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %; 

6. Comuna Mărculești - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în 
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. 
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %; 

7. Comuna Scânteia - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar 
în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la 
profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %; 

8. Comuna Grivița - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în 
valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la 
profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %. 
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9. Comuna Adâncata - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în 
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. 
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %; 

10. Comuna Albești - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar 
în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la 
profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %; 

11. Comuna Ciocârlia - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în 
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. 
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %; 

12. Comuna Cocora - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar 
în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la 
profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %; 

13. Comuna Gheorghe Doja - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în 
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. 
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %; 

14. Comuna Gheorghe Lazăr - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în 
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. 
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %; 

15. Comuna Giurgeni - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în 
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. 
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %; 

16. Comuna Munteni Buzău - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în 
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. 
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %; 

17. Comuna Ograda - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar 
în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la 
profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %; 

18. Comuna Perieți - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar 
în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la 
profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %; 

19. Comuna Rădulești - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în 
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. 
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %; 

20. Comuna Valea Măcrișului - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în 
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. 
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %; 

21. Comuna Maia - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în 
valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la 
profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %; 

22. Comuna Ciochina - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în 
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. 
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %; 

23. Comuna Gura Ialomiței - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în 
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. 
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %; 
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24. Comuna Miloșești - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în 
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. 
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %; 

25. Comuna Sărățeni - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în 
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. 
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %; 

26. Comuna Traian - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar 
în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la 
profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %; 

27. Comuna Valea Ciorii - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în 
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. 
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %; 

28. Comuna Borănești - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în 
numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. 
Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %. 

 
Art.4 Se mandatează domnul Marian PAVEL, Președintele Consiliului Județean 

Ialomița și reprezentantul de drept al Județului Ialomița în Adunarea Generală a 
Acționarilor din cadrul SC Urban SA Slobozia, să semneze Actul constitutiv, actualizat, al 
societății, inclusiv toate documentele necesare înregistrării modificărilor la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița. 
 

Art.5 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se 
comunică, spre ducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Ialomița și, spre 
știință, Adunării Generale a Acționarilor din cadrul operatorului regional SC Urban SA 
Slobozia, UAT-urilor menționate la art.1), Direcției Buget Finanțe, Direcției Coordonare 
Organizare, Direcției Investiții și Servicii Publice, Compartimentului Coordonare Societăți, 
Servicii și Instituții Publice Subordonate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa și 
Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa – Secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului”. 
 
 
                     PREŞEDINTE, 
                   MARIAN PAVEL                                         Contrasemnează pentru legalitate,                                                                                                   
                                                                                          Secretarul General al județului Ialomița                                                                                                                   
                                                                                                           Adrian Robert IONESCU 

 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                               

Nr.  169                                                                                                                                                                                                                   Rd/Oc     
Adoptată la Slobozia                                                            DIG 
Astăzi  23.09.2021                                                                                                  2 ex.  


