
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUC 
HOT Ă RÂREA 	 

DIN 	/ 	.11.2018 
Privind: aprobarea modific ării Actului Constitutiv al Societăţii Administrarea  
Cimitirelor si a Spatiilor Verzi SRL TECUCI.  
Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul Murj.icipi nglui Ţecuci, jud.Galaţ i; 
Număr de Inregistrare şi data depunerii proiectului:  0-5 	,,..14W) 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, Intrunit 1n şedinţă  extraordinar ă, 1n 
data de 16.11.2018; 
Având in vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, inregistrat ă  sub nr 00// 3, .02/,/ ,P 
- raportul de specialitate Intocmit de Serviciul Juridic, Inregistrat sub 

nr.  ţ903d9.27 /(0200)  
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr._ _ 	_ 
- având în vedere adresa nr.193/CL/13.11.2018 a Societ ăţii Administrarea Cimitirelor 

a Spaţiilor Verzi SRL Tecuci; 
- HCL nr.17/28.02.2013 de Infiin ţare a Societ ăţ ii RampaRate ş  „ SRL Tecuci , modificată  

şi completată  prin HCL nr.38/28.02.2018 i HCL nr. 59/22.03.2018; 
- art.147 din Constitu ţia României; 
- art.36 alin 2 lit.a), alin 3 lit.b) i lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administra ţia 

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

completările ulterioare; 
in baza prevederilor 
- 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; 
- Decizia CCR nr. 384/2018 publicată  in Monitorul Oficial al României nr. 

702/13.08.2018; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
Art.1 Se modifică  Actul consti-tutiv al Societăţii Administrarea C imitirelor i a Spa ţiilor 
Verzi SRL , in sensul că  Se desfiinţează  cele două  punctele de lucru situate in Tecuci; 

- str. 1 Decembrie 1918, nr.146D; 
- str. Rate ş , T73, N270; 

Art.2 Orice prevedere contrar ă  prezentei hotărâri se abrogă . 
Art.3.Se desemnează  dl Grosu Daniel-Virgil de a efectua demersurile legale privind 
Inregistrarea la Registrul Comer ţului, a prezentei hotărâri. 
Art.4 Prezenta 	 comunicată  celor interesaţi prin grija Secretarului UAT 
Municipiul Tecuc .  

PREŞEINAXE tfIr"DINT:A 	 SECRETAR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Q 2,/ EXPUNERE DE MOTIVE NR.  (.)  
DIN 	 742(k?  

Privind: aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societ ătii 
Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi SRL TECUCI 

Societatea „RAMPA RATE Ş" SRL Tecuci a fost Infiinţată  prin HC1 
nr.17/2013. 

Prin HCL nr.38/28.02.2018 societatea şi-a modificat denumirea i anume 
Societatea Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi SRL Tecuci. 

Prin HCL nr. 59/22.03.2018 s-a modificat obiectul de activitate al 
societăţii , In sensul că  s-a redus obiectul de activitate al societ ăţii numai la 
activităţi de administrare a cimitirului, administrare i amenajre spa ţii verzi, 
activitastea de ecarisaj. 

Având în vedere aceste aspecte, precum i adresa nr.193/CL/13.11.2018 a 
administratorului societ ăţii din care rezult ă  că  societatea nu mai desfăşoară  
activitate in cele dou ă  punte de lucru, este necesar ă , în regim de urgenţă , 
promovarea unui proiect de hot ărâre privind modificarea actului constitutiv al 
societăţii, in sensul desfiinţării celor două  puncte de lucru. 

PRIMAR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL JURIDIC 

RAPORT DE SPECIALITATE N. 	 
DIN  /3,#, i;2,OP' 

Privind: aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societătii Administrarea  
Cimitirelor si a Spatiilor Verzi SRL TECUCI  

Societatea „RAMPA RATEŞ" SRL Tecuci a fost infiinţată  prin HC1 nr.17/2013. 
Prin HCL nr.38/28.02.2018 societatea şi-a modificat denumirea şi anume Societatea 

Administrarea Cimitirelor i a Spa ţiilor Verzi SRL Tecuci. 
Prin HCL nr. 59/22.03.2018 s-a modificat obiectul de activitate al societ ăţ ii , in sensul 

că  s-a redus obiectul de activitate al societ ăţii numai la activităţ i de administrare a cimitirului, 
administrare i amenajre spa ţii verzi, i activitastea de ecarisaj. 

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

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

Art. 194 din Legea nr.31/1990 privind societ ăţile, republicată  cu modificările 
completările ulterioare, prevede ca obliga ţie principală  a adunării generale a asocia ţilor 
desemnarea aclministratorului. De asemenea Adunarea General ă  a Asociaţilor are atribu ţii 
In ceea ce prive şte modificarea Actului Constitutiv al societ ăţii. 

Art.204 din Legea nr.31/1990 privind societ ăţile, republicată  cu modificările 
completările ulterioare, prevede c ă  actul constitutiv poate fi modificat prin hotătirea adunării 
generale a asocia ţilor. Pentru adoptarea hot ărârii AGA de modificare a actului constitutiv al 
societăţii este necesar acordul de voin ţă  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 i completările ulterioare, prevede exercitarea in numele unit ăţii 
administrativ-teritoriale, toate drep -turile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute 
la societăţi comerciale sau regii autonome, in condi ţiile legii. 

Având in vedere cele expuse mai sus, considerăm că  proiectul de hotărâre indepline şte 
condiţiile de legalitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbaterea şi aprobarea consiliului 
local,In forma ini ţială . 

CONSILIER JURIDIC 


