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H O T Ă R Â R E 
privind majorarea capitalului social al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L.  

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 25307/2021 - T din 22.10.2021 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- adresa nr. 298/20.08.2021  a SC ADI ECOO 2009 S.R.L., înregistrată la Consiliul 

Județean Ialomița sub nr. 20083/2021-X/20.10.2021; 
- adresa nr. 381/21.10.2021 a SC ADI ECOO 2009 S.R.L., înregistrată la Consiliul 

Județean Ialomița sub nr. 25233/2021-C/22.10.2021; 
- adresa nr. 4852/04.06.2019 a Consiliului Concurenței; 
- Testul Investitorului Privat Prudent, înregistrat la Consiliul Județean Ialomița sub                       

nr. 25007/2021-R/23.08.2021; 
- Raportul de specialitate nr. 25310/2021 - D din 22.10.2021 al Compartimentului 

Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate; 
 - Avizul nr. 25390/2021 - J din 25.10.2021 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 

- Avizul nr. 25457/2021 - D din 25.10.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Avizul nr. 25541/2021 - J din 26.10.2021 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 92 și art. 173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.d) din Codul administrativ; 
- prevederile Actului Constitutiv al S.C. ADI ECOO 2099 S.R.L.; 

 - prevederile art. 221 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 35 alin.(2) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile 
naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
concurenţei nr. 21/1996, 

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

 
 Art.1(1) Se aprobă ”Testul Investitorului Privat Prudent” întocmit pentru majorarea 
capitalului social al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L., prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 (2) Se ia act de propunerea de majorare a capitalului social al S.C. ADI ECOO 2009 
S.R.L. cu suma totală de 2.753.900 lei (echivalentul a 556.682 euro), reprezentând un număr 
de 275.390 părți sociale cu o valoare de 10 lei fiecare, conform ”Testului Investitorului Privat 
Prudent”, în vederea achiziționării de utilaje și echipamente utile funcționării și dezvoltării 
activității societății comerciale. 
 
 Art.2(1) Se aprobă în numele şi în interesul judeţului Ialomiţa participarea la capitalul 
social al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L., în condițiile art.1, cu un aport în numerar în cuantum de                        
2.753.900 lei, sumă defalcată astfel : 

a) 1.500.000 lei, aferentă anului 2021 (etapa I), reprezentând un număr de 
150.000 părți sociale cu o valoare de 10 lei fiecare; 

b) 1.253.900 lei, aferentă anului 2022 (etapa II), reprezentând un număr de 
125.390 părți sociale cu o valoare de 10 lei fiecare.  

(2) Capitalul social al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. se majorează în anul 2021, în 
condițiile alineatului (1) lit.a), de la suma de 34.000 lei la suma de 1.534.000 lei, 
reprezentând un număr de 153.400 părți sociale cu o valoare de 10 lei fiecare, deținute de 
asociați astfel: 

a) Judeţul Ialomiţa – 152.900 părți sociale, reprezentând aportul în numerar în 
valoare totală de 1.529.000 lei, reprezentând 99,6740547 % din capitalul social. Participare 
la profit 99,6740547 % și participare la pierderi 99,6740547 %.  

b) Orașul Țăndărei – 445 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în 
numerar în valoare totală de 4.450 lei, reprezentând 0,2900915 % din capitalul social. 
Participare la profit 0,2900915 % și participare la pierderi 0,2900915 %;  

c) Comuna Ograda - 7 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar 
în valoare totală de 70 lei, reprezentând 0,0045632 % din capitalul social. Participare la 
profit 0,0045632 % și participare la pierderi 0,0045632 %;  

d) Comuna Platonești - 9 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în 
numerar în valoare totală de 90 lei, reprezentând 0,005867 % din capitalul social. 
Participare la profit 0,005867 % și participare la pierderi 0,005867 %;  

e) Comuna Săveni - 7 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar 
în valoare totală de 70 lei, reprezentând 0,0045632 % din capitalul social. Participare la 
profit 0,0045632 % și participare la pierderi 0,0045632 %;  

f) Comuna Sudiți - 8 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în 
valoare totală de 80 lei, reprezentând 0,0052151 % din capitalul social. Participare la profit 
0,0052151 % și participare la pierderi 0,0052151 %;  
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g) Comuna Giurgeni - 9 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar 

în valoare totală de 90 lei, reprezentând 0,005867 % din capitalul social. Participare la profit 
0,005867 % și participare la pierderi 0,005867 %;  

h) Comuna Mihail Kogălniceanu - 7 părți sociale, integral plătite, reprezentând 
aportul în numerar în valoare totală de 70 lei, reprezentând 0,0045632 % din capitalul 
social. Participare la profit 0,0045632 % și participare la pierderi 0,0045632 %;  

i) Comuna Movila - 8 părți sociale, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în 
valoare totală de 80 lei, reprezentând 0,0052151 % din capitalul social. Participare la profit 
0,0052151 % și participare la pierderi 0,0052151 %. 

 
Art.3 Se dispune convocarea Adunării Generale a Asociaților din cadrul S.C. ADI ECOO 

2009 S.R.L. în vederea majorării capitalului social al societății comerciale în condițiile 
prezentei hotărâri. 

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

Ialomița și reprezentantul Județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. 
ADI ECOO 2009 S.R.L. să voteze majorarea capitalului social în condițiile art.2. 
 
 Art.5 Se împuterniceşte domnul Barbu Iulian, administratorul S.C. ADI ECOO 2009 
S.R.L., să îndeplinească la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa 
procedurile pentru majorarea capitalului social al societății comerciale, în condițiile legii. 
 

Art.6 Prin grija Secretarului general al județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 
comunicată spre ducere la îndeplinire Președintelui Consiliului Județean Ialomița, 
Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate, Direcției 
Buget Finanțe, S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. și asociaților acesteia, urmând a fi publicată pe 
site-ul Consiliului Județean Ialomița – Secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului”. 

 
 

                    PREŞEDINTE         
                 MARIAN PAVEL           Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                           Secretarul general judeţului Ialomiţa  
                                       Adrian Robert IONESCU 
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