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H O T A R A R E A Nr. 19/2007
privind modificarea tarifelor practicate de SC „DENSUSIANA PROD”SRL Densus
pentru lucrarile efectuate cu utilajele din dotare

Consiliul local al comunei Densus, judetul Hunedoara ;
Avand in vedere expunerea de motive intocmita de primarul comunei Densus,
din care reiese faptul ca utilajele din dotarea Primariei comunei Densus, au fost inchiriate
SC „DENSUSIANA PROD” SRL Densus, in vederea desfasurarii activitatii in bune
conditii; Intrucat tarifele practica pana in prezent sunt mai mici, iar costurile cu motorina
si intretinerea acestor utilaje a crescut, este necesar a se modifica aceste tarife, in sensul
de a le mai mari;
Prin Hotararea Consiliului local Densus, nr. 2/2006, s-a aprobat infiintarea
SC „DENSUSIANA PROD”SRL Densus, a carui asociat unic este Consiliul local al
comunei Densus, asa cum rezulta si din Statutul societatii;
Intrucat societatea nu dispunea, la data inceperii activitatii de utilaje, prin
Hotararea Consiliului local al comunei Densus, nr. 5/2006, s-a aprobat inchieirea
utilajelor si mijloacelor de transport din dotarea Primariei comunei Densus, la aceasta
societate;
In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, a
art. 36, alin. (2), litera „d”, alin. (6), litera „a”, punctul 14 si art. 45, din Legea
administratiei publice locale, nr. 215/2001, republicata;
H O T A R A S T E:
Art. 1.- Modifica tarifele pentru lucrarile efectuate de catre SC
„DENSUSIANA PROD” SRL Densus, cu utilajele din dotare, conform anexei care face
parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2.- Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului
Hunedoara, compartimentului contabilitate din cadrul Primariei comunei Densus si
administratorului SC « DENSUSIANA PROD » SRL Densus.
Densus, 23 aprilie 2007
PRESEDINTE DE SEDINTA,
BOGDAN DANIEL
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN
Hotararea a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei
Densus, din data de 23 aprilie 2007, prin vot deschis, cu urmatorul cvorum: 11 voturi
“pentru”, 0 voturi “abtineri”, 0 voturi “ contra”.

