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PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.19/21.02.2022 

privind modificarea și completarea art 6 din HCL nr 20/28.03.2013 privind aprobarea înființării SC 

ECOSALTECH SA și participarea la constituirea capitalului social, cu modificările și completările 

ulterioare, prin modificarea și completarea art 16.5 și art 19.4 din Actul constitutiv al SC Ecosaltech SA 

Măcin, anexă la HCL nr 20/28.03.2013 

Consiliul Local al comunei Jijila, județul Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2022, 

legal constituită, fiind prezenți 11 consilieri locali; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare  nr.2488/21.02.2022 al primarului comunei Jijila; 
- Raportul compartimentului de specialitate nr.2494/21.02.2022; 
- Avizul comisie de specialitate de specialitate ale Consiliului local 
- HCL nr 20/28.03.2013 privind aprobarea înființării SC Ecosaltech SA și participarea la constituirea 

capitalului social, cu modificările și completările ulterioare 
Ținând cont de : 

-Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciile de salubrizare ale orașului Măcin și 

comunelor partenere prin care face cunoscut comunelor partenere necesitatea aprobării listei 

membrilor consiliului de administrație,pentru a se face mențiuni la ORC,fara de care nu se poate 

continua procedura de dizolvare a societăți; 

-Procesul verbal din data de 15.11.2021, încheiat în ședința Adunării Generale a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciile de salubrizare ale orașului Măcin și comunelor partenere; 

În baza: 

- Legii nr 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare 
  - OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și 

completată prin Legea nr 111/2006 și HG 722/2016. 

În temeiul prevederilor art 129, alin (1), alin (2), lit a) și alin (3) lit d) și lit. (e) și ale art. 139 alin (3), lit. 

h) din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

HOTARĂȘTE 

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea art. 6 și art. 16.5 și art 19.4 din HCL nr 20/28.03.2013 

privind aprobarea înființării SC ECOSALTECH SA Măcin și participarea la constituirea capitalului social, care 

va avea următorul conținut: 



”Art. 6 Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății comerciale SC 

ECOSALTECH SA după cum urmează: 

Art. 16.5. (1) Se numesc în funcția de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al SC Ecosaltech 

SA Măcin: 

4. Dl Chelcan Cristinel, cetățean român, domiciliat în jud. Tulcea, loc Măcin, str. Gheorghe Murgoci, nr 
2A, identificat cu CI, seria TC nr 425260, eliberată de SPCLEP mĂCIN la data de 20.03.2017, CNP 
1680513361939, născut la data de 13.05.1968, în jud. Tulcea, oraș Măcin 

5. Dl Dimofte Cătălin, cetățean român, domiciliat în jud. Tulcea, loc. Măcin, str George Coșbuc nr 5, 
identificat prin CI seria TC nr 466956, eliberat de SPCLEP Măcin la data de 21.01.2019, CNP 
1820116171707, născut la data de 16.01.1982, în jud. Galați, mun. Tecuci 

6. Dl Coconașu Marcel, cetățean român, domiciliat în jud. Tulcea, loc. Măcin, str Griviței nr 4B, bl 8, et 
1, ap 5, identificat cu CI, seria TC nr 463406, eliberată de SPCLEP Măcin la data de 05.11.2018, CNP 
1741010361937, născut la data de 10.10.1974, în județul Tulcea, comuna Turcoaia. 
(3) Mandatul de administrator provizoriu va avea o perioadă de 4 luni, cu posibilitate de prelungire 

conform prevederilor legale 
Art. 19.4. Se numește comisia de cenzori la SC Ecosaltech SA Măcin în următoarea componență: 

- D-na Paraschiv M Silvia, cetățean român, identificată cu BI seria BC nr 395231, eliberat de Poliția 
Măcin, la data de 22.06.1983, născută la data de 20.02.1936, în comuna Greci, jud. Tulcea, CNP 
2360220361941, domiciliată în orașul Măcin, str. 1 Decembrie, bl 16, sc B, ap 2, jud. Tulcea – cenzor 

- D-na Filip T. Mihaela, cetățean român, identificată cu CI seria TC nr 420384, eliberat de SPCLEP 
Măcin, născută la data de 01.12.1971, CNP 2711201361963, domiciliată în Măcin, str. 1 Decembrie 
nr 137, jud. Tulcea, expert contabil – cenzor 

- Dl Peșu N. Năstase, cetățean român, identificată cu CI seria TC nr 341539, eliberat de SPCLEP 
Măcin, la data de 31.10.2013, născută la data de 07.07.1968, în oraș Măcin, județul Tulcea, CNP 
1680707361958, domiciliată în sat Cerna, com Cerna, jud. Tulcea – cenzor 

- D-na Tiron I. Nicoleta, cetățean român, identificată cu CI seria TC nr 382738, eliberat de SPCLEP 
Măcin, născută la data de 27.05.1980, CNP 2800527360684, domiciliată în sat Greci, com Greci, str 
Crizantemei nr 12,  jud. Tulcea – cenzor supleant 
(3) Mandatul cenzorilor este de 3 ani cu posibilitatea realegerii conform prevederilor legale.” 
Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr 20/28.03.2013 privind aprobarea înființării SC ECOSALTECH SA 

și participarea la constituirea capitalului social, cu modificările și completările ulterioare rămân 

neschimbate. 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului județului Tulcea, primarului 

comunei Jijila, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciile de salubrizare ale orașului Măcin 

și comunelor partenere și va fi făcută publică prin afișare pe site-ul instituției în Monitorul Oficial Local. 

 Adoptată astăzi 28.02.2022 17 cu  __ voturi din totalul de 15 consilieri locali aleși.    

 

Inițiator proiect de hotărâre                                                                          Contrasemnează 
 Primar                                                                                        Secretarul general    al comunei Jijila 
           Costică Deacu                                                                                               Dumitru Acriș 
 

 


