
ROMÂNIA 
IUiEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOT ĂRÂIEANR. 5 	: 

DIN,03.201;8 
Privin& api7obarea modificării ActuiUi Constitutiv ai 	idrniaisaea Ciniitirelor 

••si.a Spatiiior Verzi TEfJUCiL 
iniţîator: Cătălin Coristanin Iurdubae, Priniarul Municipîuiui ecuci, udGai ţi; 	. 	. 
Nurnăr de înregîstrare .şi datadepuuerii proiectului: 349o3 ,/. ej. o,P 
Consiiîul Locai aI Municipiului Tecuci, judoţul Gaiaţi, îrttrniit în şodît ă  extraordinară, în data de - 

022â? 
Având în vedere: 	 . 

- Adresnr.33193l1403.2018 ernisa de catre Societatea Rarpa Rates SRL Tecuci. 
- expunerea de inorîve a îniţiatorubii, înregistrat ă  sub n3 YO/ ţ9 
- raportui de specialitate îirtocinitde Serviciul Jnridic, îriregîstrat subnr. J CaJY/9. 
- raportul/rapoartele de avja e aUale cornisîei /comisiilor de speciaiîtate ra.11 /  5 	; 

In baza prevederilor: 
- art.36 alîn 2 lit.a), alin 3 Iit.b) şi iit.c) din Legea nr.215/2001 privind adniinistraţia publică  locală, 

republicată, cu rnodificările şî completările ulterioare; 
- art.194 si art.204 din Legea nr.3111990 prîvind socîetăţile republicată  cu nrodificăriie şi 

conrpletărîle ulterîoare; 
In baza art.45, alîn i şi art.115 alinl, lit.b) din Legea 21512001 privind adrninistraţia ublică  

locală, republicată, cu modificările şi coirrietăriIe ulterîoare; 

IIOTĂRĂŞTE: 

ArtA Se apib ă  rnodificarea art. 6 alin (2) din Actului Cxrstitutiv al SOCIETĂŢII 
Admi#iistrarea Ci,ui#ireior si,a Sjatiiier Veizi S.L. Tecucî care vaaea nrrn ătonrl onţinut: 

- activitatile secuudare aie societatii sunt: 
- cod CAEN 01 19-cultivarea aitor piante nepermanente; 

cod CAEN O129—cultivarea altor piante permanente; 
- cod CAEN Ot cultivareaplantelor pentru inrnuitire; 
- cod CAEN 0149-cresterea aitor aniiaiale 
- cod CAEN 0161-activitati auxiliare pentru productia vgeta1a 

cod CAEN 0162-activitati .aaxiliare pentru cterea.aldor; 
- cod CAEN 2361-fabricarea produselor diaa beton pezitru constructii; 
- cod CAEN 236fabricarea .aitor articole din beton, civaeaat, ipsos; 
- cod CAEN 2370-taierea, fasonarea si fuaisarea pietrel; 
- cod CAEN 3900-activitati i servicii de .decontandnare:; 
- cod CAEN 4120-Iucrari de constructii a cladirilor zitle.ntiale si aierezidentiaie; 
- cod CAEN 4311-Iucrari de deanoiare a constructiiior 
- cod CAEN 4312-Iucrarî de preg.atire a terenulaii; 
- cod CAEN 4332-Incraai dc taiiip.iarie si duIherie 
- cod CAEN 43334ucraride pardosire :si placa.re  .a ptiioz; 
- cod CA•EN 4334-4ucraai de vopsitorie, zugraveli ..niontarigeainuri; 
- cod CAEN 4339te Iuerari de finisare; 
- cod •CAEN 4399-.alte iucrarî speciale ide constructii nca.; 
- cod CAE:N 4 22-conaert ca ridicata :ai florilor .si ai 



- cod CAEN 6820-inclairierea si subine1airierea bunurilor .,Jmobiliare proprii sau 
iuchiriate; 	 . 

- cod CAEN 7111-.activitati de ar1aîtectura; 
- codCAEN74IO-activitati.dedesiugspecializat 
- cod CAEN 7711-activitati 1e inc1airie.re si leasing en autoturisine si aaatovelaieide 

rutiere usoare; 
- .cod CAEN 7712-activitati .de indairiere si ieasing.cu &utovclaicuie raatiere grde; 
- cod CAEN 8121-activitati geneae(uespeciaiizate) de. curatenie iuterioara •a 

cladirilor; 
- cod CAEN 122-activitati specializate de curatenie a claalirilor, anijioacelor de 

traiiSpoit, iiiasiiiisi atiaje iiidustrîale 	 . . 

- .codCAENSi29-aiteactivitatidecuratenieu..c..a.; 
- eod CAEN 8130 ac1ivitati de intretiaaere peîsagistica; 	• 

- cod CAEN 9104- activitati ale gradinilor zeologice, botauice si ale rzervatiiior 
naturale; 

- cod CAEN 9603- activitati de .pompe fuiiebre si sîuailare; 
- cod CAEN 9609-alte activitali de .servieii n.c.a.. 

Art. 2 . Orice prevedere contrară  prezentei hotri se algă. 

Art3. Se deseiainează  dl Voinea Ioaaaaţ  de a efectua deinersurile iegale privind 
înregisrea Ia Registrul Conaerţului, a nioditeari1or iaaterveaiite la Aetaal Coaastitaativ ai societatii. 

Art.4. Prezenta hotărâre va 1 conaunieată  celor îatcœsae priaa gria Secretaw lui UAT 

Mniaicipiul Teciaci. 
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R O M Â N I A 
flJEŢ L GALAI 

CIP TECU*2 
PRMAR 

EXUiERE DE MOTnT . 3 5 
DIN 

Privinti: aprobarea iiaodi1icării .AtIui IConstkitW :a1 &cîtiiii 
Adiiiinistrarea Ciiaiiti•reicr si a ;Sa4iiIor Vi T.. 

Societatea Adininistrarea Ciinitirelor si a pa1ii1or Vem TECUCI este o 
societate de interes public 1oca, cu răspundere iimitat ă, a cărui asociat anajoritar 
este UAT Muaicipiul Tecuci. • .• • 

În calitate de asociat al societăţii Administrarea Ciinitirelor si a Spatiilor 
Verzi TECUCI, UAT Muaicipiul Tecuci, prin autorit ăţiie saie deliberative are 
coinpetenţa de a aproba anodiîcarea Aeluiui Coastitutiv ai societ ăţii. 
Peutaa a se asigura dest şuraia în bune condiţii a ativi ăţii curente a societăţii 
este necesară  şi oportunâ proanovaia unul proiect de hetàrâm privîid niodificffea 
actului constitutiv ai societ ă ii, Adaaii[i...ea Ciniitireior si a Sp:atiikr Veai 
TECUCI în sensul introducerii codurilor CAEI[ CALFN pent. activitatile secundare de 
la societatea Administrarea Cimitirdor si a Spu(iilor Ve,zi S.R.LTecucisi anmiie 

- cod CAEN 0119-cuitivarea altor plante neperanauente; 
- cod CAEN 0129—cultivarca altor plante perananente; 
- cod CAEN 0130-cultivarea plantelor penlal înmultire; 
- cod CEN 01, 49crsterea:ltoranianie; 
- cod CAEN 0161-adîvitati auxiliare peniru prodaciia geiăia; 
- cod CAEN 0i62-adivitati auxiliare pn:iru ;erestr. aniinaieior; 
- cod CAEN .236i-fabricarca produselordîu :beon  peniru eonstructii; 
- cod CAEN 2369fabricarea altor articoie din be1oncîaneait, ipsos; 
- cod CAEN 2370-laîerea,, fasoaiarea si iinisarea pietri; 
- cod CAEN 3900-activitati si servicii de decoiitaaaainare; 
- cod CAEN 4120=Iucrari .de constructii a 1adiriior rezideutiaie si nerezideattiale; 
- cod CAEN 431iuerari de deanoiarea coaistruetiîior; 
- cod CAEN 4312-Iucrari •de pregatîre a iereaaadtai; 
- cod CAEN 4332-iucraride taanplariesidadgiaoaie; 
- cod CAEN 4333-iucrari d.e pardosire si jIaearea petîlor 
- cod CAEN 4334-1aacraritievopsîtorie, zugrave1isi anont.aeaaaaaari; 
- cod CAEN 439-a1te lucrari :de fimsare,- 
- cod CAEN 4399-aite lucrari speeîaie de coaastructii 



- cod CAEN 4622-coineit ..cu ridicata ai Ooriior .si aI 1autelor; 	 . 
- cod CAEN 6$204nchirierea si subiaachirierea buiiuri1or iaaaolaiiiare proprîi sau 

iaaclairiate, 
- cod CAEN 7111-aetavatati de arhitectura, 
- cod CAEN 7410-activitati de desaaig specialazat, 
- cod CAEN 7711-activitati de inchiriere si ieasiaag aa autotiarisane si autovehicuie 

rutiere usoare, 
- cod CAEN 7712-activitati de inclairaere si Ieasaaag cu autovehicnle rutiere grele, 
- cod CAEN 8121-actavitati generale(aaespeciaiazate) de eurateiiae aiateraoara a 

cladiriior; 
- cod CAEN 122activitati specializate de cnrateaaie ;a cladirilor, rnij1oaceior de 

transpoat, aiiasini si utalaje industriale, 
- cod 	829-aIte actîvitatide curatenie ai.ca 
- cod CAEN 130-activitati de intretinere peisagistîca 
- cod CAEN 9104- actîvitati aie gradinilor zoologice, botaaiîce sî aie rezervatiilor 

naturaie; 	 . 	 . 
- cod CAEN96O3- activitati de poiiape funebre si siaaailare; 	 , 
- cod CAEN9609-alte activitati de servicii n.c.a. 

Avand in vedere aceste aspecte, coiisideram ca este necesara si oportuna promovarea 
proiectului de hotarare a Consiliului local privînd coinpietarca oiiectu1ui de activitate a 
societatii Adiitinistraiea Cimitirelorsi a Saiilor Verzi S.R.L. Tecuci. 

PRIMAR 

CătIin Coiistantin IIu1ibae 



.ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GAI4ATI 

MUNICIPIUL TECtJCI 

RAPORT DE SPECIÂI4ITATE NR 3 
DIN / 9 

Privind: aprobarea .noditicării Actadaii Coustitativ ai Societă1ii 
Adniinistrarea (2aiiitie1or si a Spatiilor Vei7i TECtJCI. 

Prin HCL ar3728-O22018 priviad Aprobarea modifwmh actuiui constitutiv 
al Societăţii Rarnpa Rates SRL tecuci, care urineaza sa isi desfasoare activitâtea 
sub denurnirea Adaninistrarea Cinaitirelor si a Spatiiior Verzi TECtJCI si a 
HC14 nr38/2&022018- piivind stabilirea forniei de gestiune, aprobarea 
regulaanentuiiii, eaietiilui de sarcini si coiitractaiaii de eoiacesiune aferente 
serviciului de administrare a doineiiiuiui pabiie prvat peaatrai societatea 
Admiaiistrarca Ciiaiitircior si a Spatiiiar Vea7i TECCI, iaa vederea 
desfasurarii ac•livitatii la noaa societate este nccesar introducerea codurilor 
CAEN pentru activitatile secundare de la societatea Aiminisirairea Cimi&elor si 
a SpaiiiIor  Veizi SL. Tecuci 

Art36 ali• 2 iita) din Legea nr.21512001privind ainiiuistraţia publică  
locală, republicată  cu rnoditcărîie si cornpietările ulterioare, prevede atribuţii ale 
consiliuiui localîndorneniui organizării şi funcţîonăriî aparatuiuî de specialitate al 
priinarului,, aie instituţiilor si serviciilor publice de interes iocal si aie societăţilor 
•coinereiaie si regiilor :•autrjnorne. 

In exercitarea acestor atribuţii, potrivit prevederiior art36 alin 3 lit.b) 
consiliui iocai aprobă, la propurierea prirnaruiui îaiarea, organiea si statui de 
funcţii aie aparatuiui .de speciaiitate ai prinaarului, aie istitu ţiilor şi serviciiior 



publice de interes ioca1recurn şi reorgaiiizarea şi stau1 de fi.incţii ale regiiior 
autonorne de interes locai. 

. Art. 194 din Legea nr.3111990 privind societăţiie, reţ ubiicată  cu 
inodilîcările si coinpletările ulteraoare, prevede ca obhgatie principal ă  a aduriării 
generale a aociaţilor modi1carea actului constjtutiv. 

Art..204 din Legea nr 3 11199O pnvind societătile, republicată  cu inodilîcănle 
si conipletănle ulterioarc, prevede că  actul constatutiv poate fI modi1îcat prin 
hotărârea adunării generale a. asociaţilor.. Penttu adoptarea hotărârii AGA de 
modilicare a actuiui constitutiv al societ ăţii este necesar aeordui de voinţă  a 
organului deiiberativ - consiliui local - al asociatuiui UAT Municipiui Tecuci. 

Aat.36 aiiii 3 iit.e) din Legea nr.21512001 privid adniiiibistraţia publică  
locală, republicată  cu niodifcările si coinpletăriie ultmîoare, prevede exercitarea în 
nutnele unităţii adaninislrativ-teritoriale, toate drepturiie şi obligaţiile 
corespunzătoare participaţiiior deţinute la societăţi conierciaie sau regii autonome, 
în condiţiile iegii 

Având în vedere ceie. expuse inăi .sus, eonsiderăin că  proiectul de hotărâre 

îndeplineşte condiţiile de legalitate, fapt pentru care î1 siipunein spre dezbaterea şi 
aprobarea consiliului local,, în forana iniţială.. 

Serviciui jtiridic 

Iiiiieta Groza 


