ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
M[JNICJPIUL TECUCI
IIOT Ă RÂREANR. 3
DIN 28.02.200,18
Privind: aprobarea ,nodificării Actului Constitutiv al COMPANIEI DE UTILIT ĂŢI PUBLICE
TECUCI SRL
Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului
c
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de
28.02.2018;
Având în vedere:
- expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrat ă sub nr2
/_t a? ;ţ
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic, înregistrat sub nr2
OrP
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate
În baza prevederilor:
- adresa CUP TECUCI SRL înregistrat ă sub nr. 22160/15.02.2018
- HCL nr.96/15.05.2017;
- art.6 alin 3 din Actul Constitutiv aI Companiei de Utilit ăţi Publice Tecuci SRL, , coroborat
cu art.204 din Legea nr.3 1/1990 privind societ ăţile, cu modificările şi completările ulterioăre;
- art.36 alin6 Iit.a, pct.19 şi alin 9 din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art.45, alin 1 şi art.1 15 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
IIOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1(1) Se aprobă modificarea art. 3(1) din Actului Constitutiv al Companiei de Utilit ăţi
Publice Tecuci SRL , care va avea urm ătorul conţinut: ,, Sediul socialprincipal al societăţii vaji în
Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.146D jude ţul Galaţi, codulpo ştal 805300 ,,.
Art.2 Se aprob ă modificarea art. 5 din Actului Constitutiv al Companiei de Utilit ăţi Publice
Tecuci SRL , care va avea urm ătorul conţinut: ,, Art.5.Domeniul principal de activitate :381 colectarea deeuri nepericuloase;
Art.3 Se aprob ă modificarea art. 6 din Actului Constitutiv al Companiei de Utilit ăţi Publice
Tecuci SRL, care va avea urm ătorul conţinut: ,, Art.6.(1). Activitatea principal ă : -381 1 - colectare
deeuri nepericuloase;
Art.4. Se desemneaz ă dl Ioniţă Florian- administratorullDirectorul General al Companiei de
Utilităţi Publice Tecuci SRL de a efectua demersurile legale privind înregistrarea la Registrul
Comerţului, a prezentei hot ărâri.
Art.5.Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă celor interesa ţi prin grija Secretarului UAT
Municipiul Tecuci.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
EXPIJNERE DE MOTIVE NR. 5J Ş
DIN
Z3Oiar8
Privind: aprobarea rnodificării Actului Constittitiv aI COMPANIEI DE UTILIT ĂTI
PUBLICE TECUCI SRL

Compania de Utilităţi Publice Tecuci SRL este o societate de interes public local, cu
răspundere liinitată, a cărui asociat unic este UAT Municipiul Tecuci.
Obiectul principal de activitate al acestei societ ăţi este activitate de peisagistic ă.
Prin HCL nr. 96/15.05.2017 a fost delegat ă gestiunea serviciului de salubrizare a
localităţii Companiei de Utilităţi Publice Tecuci SRL.
Potrivit adresei nr. 22 1 60/20 1 8 emis ă de către companie, rezult ă că pentru obţinerea
licenţei ca operator de salubrizare este necesar ca societatea s ă aibă exclusiv, ca obiect de
activitate - activit ăţi de salubrizare.
Astfel, este necesar, pentru asigurarea continuit ăţii prestării către populaţia
municipiului, a unor servicii publice, modificarea actului constitutiv al societ ăţii, în acest
sens.
De asemenea, este necesar ă modificarea actului constitutiv si în sensul stabilirii
sediului social al societăţii, în str. 1 Decembrie 1918, nr.146D
În calitate de asociat unic al societ ăţii Compania de Utilităţi Publice Tecuci SRL, UAT
Municipiul Tecuci, prin autorităţile sale deliberative are competenţa de a aproba modificarea
Actului Constitutiv al societ ăţii, în sensul completării obiectului de activitate.
Având în vedere aceste aspecte, consider ăm că este necesar si oportun, promovarea
unui proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societ ăţii C.U.P. Tecuci
SRL
PRIMAR
Cătălin Constantin Hurdubae;
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL JURIDIC
RAPORT DE SPECIALITATE NR
DIN_________
Privind: aprobarea modificării Actului Constitutiv al COMPANIEI
DE UTILITĂŢI PIXBLICE TECUCI SRL

Potrivit art.6 alin 3 din Actul Constitutiv al Societ ăţii Compania
de Utilităţi Publice Tecuci SRL societatea va putea desfa şura orice
altă activitate legal ă direct sau prin intermediari sau î şi va putea lărgi,
modifica şi adapta obiectul de activitate, în condi ţiile prevăzute în
Actul Constitutiv şi cu respectarea legisla ţiei în vigoare.
Art. 194 şi art. 204 din Legea nr.31/1990 a societ ăţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, prevede c ă actul constitutiv se
poate modifica prin hot ărârea asociatului unic al societ ăţii.
În calitate de asociat unic al societ ăţii Compania de Utilităţi
Publice Tecuci SRL, UAT Municipiul Tecuci, prin autorit ăţile sale
deliberative are competen ţa de a aproba modificarea Actului
Constitutiv al societăţii, în sensul completării obiectului de activitate
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
iniţială.
Consilier Juridic
Iulieta Groza
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