
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNIC]PIUL TECUCI 
HOT Ă RÂREANR. 5- 

DIN 28.02.2018 
Privind: aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societ ăţii RAMPA RATES SRL 

TECUCI. 
Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiulu• Tecuci, jud.Gala ţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului :__ 	. 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Ga1aţi, întrunit în şedinţă  ordinară, în data de 
28.02.201 8; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub 	/ .2.3 t22?,tQ7  
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic, înregistrat sub 	 02. ;2t 
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr/2,3,,5r 

In baza prevederilor: 
- art.36 alin 2 lit.a), alin 3 lit.b) si lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică  

Iocală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.194 si art.204 din Legea nr.31/1990 privind societ ăţile republicată  cu modificările si 

cornpletările ulterioare; 
In baza art.45, alin 1 şi art.115 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
Art.1 Se aprobă  modificarea art. 1 (1) din Actului Constitutiv al SOCIET ĂŢII 

,,RAMPA RATEŞ  SRL Tecuci, care va avea urm ătorul conţinut: ,, Societatea îşi va 
desfăşura activitalea sub denumirea Administrarea Cimitirelor si a Spa ţiilor Verzi 
S.R.L. 

Art. 2 . Se aprobă  modificarea art.3 (3) din Actul Constitutiv al societ ăţii, care va avea 
următorul conţinut: ,, Societatea î şi deschide două  puncte de lucru: 

- Tecuci, str. Ferdinand nr.7A- adăpost caini; 
- Tecuci, str. Linitei, nr.5-  cimitirul municipal 
Art.3. Se aprobă  modificarea art.5 din actul constitutiv al Societăţii, care va avea 

următorul conţinut: ,, Domeniul principal de activitate: 813 Activit ăfi de întrefinere 
peisagistic ă ,, 

Art.4 Se aprobă  modificarea art.6 (1) diri actul constitutiv al societ ăţii, care va avea 
următorul conţinut:,, Societatea are ca activitate principal ă : 8 1 30—Activităţi de întreţinere 
peisagistică  (înfiinţarea şi întreţinerea spaţiului verde şi peisagistic, ce face parte din domeniul 
public al UAT Tecuci).,, 

Art.5 Orice prevedere contrar ă  prezentei hotărâri se abrogă . 

Art.6. Se desemneaz ă  dl Voinea Ionuţ  de a efectua demersurile legale privind 
îriregistrarea la Registrul Comer ţului, a prezentei hotărâri. 

Art. 7 Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă  celor interesaţi prin grija Secretarului UAT 
Municipiul Tecuci. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR._____ 
DIN__________________ 

Privind: aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societătii RAMPA 
RATES SRL TECUCI. 

Societatea ,,RAMPA RATE Ş  SRL Tecuci este o societate de interes 
public local, cu răspundere limitată, a cărui asociat majoritar este UAT 
Municipiul Tecuci. 

În calitate de asociat al societ ăţii - RAIVIPA RATEŞ  SRL Tecuci, UAT 
Municipiul Tecuci, prin autorităţile sale deliberative are competen ţa de a aproba 
modificarea Actului Constitutiv al societ ăţii. 

Astfel, pentru licenţierea operatorului de salubrizare a Companiei de 
Utlităţi Publice Tecuci SRL, este necesar ca aceast ă  societate s ă  aibă  ca obiect 
de activitate, exclusiv activit ăţi de salubrizare. 

Activităţile de administrare a cimitirului municipal, activit ăţile de 
administrare a spaţiilor verzi si serviciul de ecarisaj, în baza ultimelor modific ări 
a Legii nr.51/2006 nu mai sunt considerate servicii de utilitate public ă . 

Pentru asigurarea continuit ăţii prestării acestor servicii c ătre populaţie, 
este necesar ca aceste activit ăţi să  fie preluate de c ătre o altă  societate înfiinţată  
de către UAT Municipiul Tecuci. 

Pentru a se asigura desf ăşurarea în bune condi ţii a activităţii curente a 
societăţii este necesară  şi oportună  promovarea unui proiect de hot ărâre privind 
modificarea actului constitutiv al societ ăţii, Rampa Rates SRL Tecuci în sensul 
modificării denumirii, a modificării obiectului de activitate precum si deschiderii 
celor două  puncte de lucru aferente cimitirului municipal si a adăpostului de 
câini. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

RAPORT DE SPECIALITATE NR.______ 
DIN________ 

Privind: aprobarea modificării Actului Constitutiv aI Societătii RAMPA 
RATEŞ  SRL TECUCI. 

Prin HCL nr.96120 1 7 a fost delegată  gestiunea unor activităţi din cadrul 
serviciului de salubrizare al orau1ui Companiei de Utilit ăţi Publice Tecuci SRL. 
Pentru ca aceast ă  companie să  fie licenţiată  ca operator de salubrizare trebuie s ă  
aibă  ca obiect de activitate principal - activit ăţi de salubrizare, atfel c ă  este 
necesar ca obiectul de activitate al Societ ăţii Rampa Rates s ă  fie preluat de c ătre 
Compania de Utilităţi Publice iar activităţile prestate de c ătre Companie,care nu 
au legătură  cu activitatea de salubrizare a orau1ui s ă  fie preluate de c ătre 
societatea Rampa Rate. 

Întrucât societatea nu mai are nici o leg ătură  cu gestionarea deeuri1or 
municipale, motivat de faptul c ă  depozitul neconform Rampa Rates a fost închis 
din data de 17.07.2017,  este necesară  schimbarea denumirii societăţii. 

De asemenea, se impune si deschiderea celor dou ă  puncte de lucru 
(cimitirul municipal si adăpostul de câini). 

Întrucât activitatea de administrare a spa ţiilor verzi, administrarea 
cimitirului , precum si serviciul de ecarisaj nu mai pot fi prestate de c ătre 
Compania de Utilităţi Publice , pentru asigurarea continuit ăţii prestării acestor 
servicii către populaţie, este necesar si modificarea domeniului principal de 
activitate al societ ăţii. 

Art.36 alin 1 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică  
locală, republicată  cu modificările si completările ulterioare, prevede atribu ţii 
ale consiliului local în domeniul organizării si funcţionării aparatului de 
specialitate al primarului, ale institu ţiilor si serviciilor publice de interes local si 
ale societăţilor comerciale si regiilor autonome. 

In exercitarea acestor atribu ţii, potrivit prevederilor art.36 alin 3 lit.b) 
consiliul local aprobă, la propunerea primarului înfiin ţarea, organizarea si statul 
de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institu ţiilor si 
serviciilor publice de interes local,precum si reorganizarea si statul de func ţii ale 
regiilor autonome de interes local. 

Art. 194 din Legea nr.31/1990 privind societ ăţile, republicată  cu 
modificările si completările ulterioare, prevede ca obliga ţie principală  a adunării 
generale a asocia ţilor modificarea actului constitutiv. 



Art.204djgea_nr.31/1990privind 	etâtile  
modificările si completările ulterioare, prevede c ă  actul constitutiv poate fi 
modificat prin hotărârea adunării generale a asociaţilor. Pentru adoptarea 
hotărârii AGA de modificare a actului constitutiv al societ ăţii este necesar 
acordul de voinţă  a organului deliberativ - consiliul local - al asociatului UAT 
Municipiul Tecuci. 

Art.36 alin 3 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică  
locală, republicată  cu modificările si completările ulterioare, prevede exercitarea 
în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile 
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societ ăţi comerciale sau regii 
autonome, în condiţiile legii. 

Având în vedere cele expuse mai sus, consider ăm că  proiectul de hotărâre 
îndepline şte condiţiile de legalitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbaterea 
şi aprobarea consiliului local, în forma ini ţială . 

Serviciul juridic 

Iulieta Groza 


