
: 	 ROMÂTIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MIJNICIPIUL-TECUCI 
HOT Ă RÂREA NR_____ 

DIN 28.02.2018 
Privind: aprobarea inodifcării Aetului Constitutiv aI Societ ătii Piete Prest Tec SrI 

TECUCI. 
Initiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarui Municipiuluî T9cuci, jud.Gaiati; 
Număr de înregistrare şî data depunerii proiectului 	6 12 3. oz QQ /do  
Consiliul Local al Munîcipiului Tecuci,jude ţul Ga1aţi,trunit în şedinţă  ordinară, în dat.a de 28.02.2018; 
Avnd în vedere: 	 . 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată sub nr 2 / 	/ 	. cJ. Q 
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic, înregistrat sub nr.. 	/ ?___.  
- raportul/rapoar[ele de avizare alJaIe comîsiei /comîsiilor de speciaiitate nr. 

In baza prevederilor: 
- art.36 alin 2 lit.a), alin 3 lit.b) si lit.c) din Legea nr.21 5/2001 privind admînistra ţia publică  local ă, 

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

completările ulterioare; 
În baza art45, alin 1 şi art.115 alî.nI, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţîa publică  

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă RĂŞ TE: 

Art.1 Se aprobă  modificarea art. 3 din Actului Constitutiv ai Societăţii PIETE PREST 
TEC SRL TECUCI, prin iutorducerea unui uou aJiniat , care va avea următorui conţinut: 

Socielalea îşi va descltide un pwtc Ă  de lucru in Tecuci, slr. Cuza Voda, nr. 104 - Obor 

Art. 2 . Se desemnează  dl Grosu Daniel Virgil pentru a efectua demersurile legale privind 
înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului, a prezentei hotărâri. 

Art. 3 Prezenta hotărâre va f comunicată  ceior interesaţi prin gri.ja Secretarului UAT 
Municipiul Tecuci.. 

1RE15EDINTE Di 
CÂMPANU 

SECRETAR 
JR. VALERICA FOACIIE 



.I3MÂNA 

UEŢUL GALAŢ  
MUNcPiUL TECUC 

R1MAR 
XUNE.RE DE MOTIE 	637 

DIN  
Priviiui: aprobarea nodîfcârii Actubii Con-stitutiv, al Scietii iete 

Pret Tee Sr TE,.UCI. 

Societatea ,,Piete Prest Tec SRL Tecuci este o societate de interes public - 
Iocal, cu răspundere 1ii.itată, :a cărui asociat najoritar este UAT Municipiul 
Tecuci. 

În calitate de asociat al societăţii ,,Piete Prest Tec S1L TecucÂ., UAT 
Municipiui Tecuci, prin autorităţiie saie deliberative are conpeten ţa de a aproba 
modificarea Actulüi:Constîtufiv al sciet ăţii. 

Pentru a se asigura desfa§urarea în bune condî ţii a aciîvït4â ewmIe a 
societăţii este necesai ă  şî oportunà pronovarea unui priect de 
modifîcarea actu1ui constîttiv al societăţii, ,Piete Prest Te 	ecuei în 
sensui desciiderii unui nou punct de lucru iii T•ci, r. Cr 	. °. 
- Obo.r.  - 

Ciia Coiistat 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNIPIUL TECUCI  

RAPORT DE SPECIALITATE N2138 
D1N23.02.2018 

Privind: aprobarea inotlific ării Actuiui Constitutiv al Societ ă ii Piete Prest 
Tec SRL Tecuci 

Art.36 lafin i lit.a) din Legea nr.215/2001 privind 	îStratia publicâ 
Iocală, republicată  cu modilicările i completările uiterioare, prevede atrib.u ţi.i 
ale consiliuiui locat îia doaaieniul organizării si funcţionării aparatuiui de 
specialitate a1 primaruiui, aie institu ţiilor si serviciilor pubIice de interes i:ocai si 
ale societăţilor comercia]e si regiiior autonome. 

In exercitarea acestor atribu ţii, potrivit prevederilor art.36 alin 3 lit.b) 
consiliul local aprobă, ia propunerea primarului înfiin ţarea, organizarea si statui 
de funcţii ale aparatului de speciaiitate ai primaruiui, aie institu ţiilor si 
serviciilor publice cle interes i:ocai,precum si reorgansizarea si statul de fi.nacţii aie 
regiilor autonome de iiateres !ocai. 

Art. 194 din Legea nr.3 i/i990 privind socîet ăţiie, republicată  cu 
naodificăriie si completăriie ulterioare, prevede ca obligaîe .princîpal ă  a adunării 
generaie a asocîaţiior aaaodificarea actului constitutiv.. 

Art.204 din Legea nsr.3 1/1990 privincl societăţiie, republîcată  cu 
naodifîcăsrile si completăriie ulterioare, prevede că  actui constitutiv poate fi 
naodificat prin hotărârea adunării generale a aso;ciaţitor. Pentru adoptarea 
hotărârii AGA de anodifîcare a actuiui constituti lv .ai societăţii este neccsar 
acordul de voinţă  a organuiui deliberativ - consiiiui iocal - ai asociatuiui UAT 
Municipiui Tecuci. 

Art..36 alin 3 lit.c) din Legea nr.21512001 priviad adininislraţia publică  
locaiă, repubiicată  cu modilEîcărie si completăriie uiterioare, prev.ede exercitarea 
în numeie unităţii administrativ-terîtoriale, toate &epturil .e şi obligaţiile 
corespunzătoare participaţiiior deţinute la societăţi comercîaie sau regii 
autonoîiae, în condiţiiEle iegiEi. 

Avaad în vedere cele e.use mai sus, considerăm că  proiectui .de hotărâre 

îndeplineşte condîţii]e & Iegaiitate, fapt pentru care îi supunem spre dezbaterea 

şi aprobarea consilin.lui iocai, în forrna îniţială. 

Serviciul juridic 

Nico RU 

. 	 - 	 . 	 . 	 ... 


