ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI,
HOT Ă RÂREA NR._____
DINjOO_2017
Privind: aprobarea modific ării Actului Constitutiv al Co,npaniei de Utilit ăti Publice
Tecuci SRL (fosta Societate Zone Verzi Tec SRL Tecuci).
Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi;
Număr de îuregistrare şi data depunerii proiectului :93661PJ/08.03.2017
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă extraordinară, în
datade 1003. 2017;
Având în vedere:
- expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrat ă sub nr.9367/PJ/08.03 .20 1 7;

- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic Contencios Administrativ Calitate
i Arhivă , îuregistrat sub ur.9368lPJ/08.03.2017;
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate rrr.1,:
si 5;
În baza prevederilor:
- art.15 lit.j) din Actul Constitutiv al Societăţii ZONE VERZI TEC SRL, aprobat prin
HCLNR.153/27.1O.201 1;
- HCL nr.34/23.02.2017;
- art.194 , art.196 1 si art.204 din Legea nr.3 1/1990 privind societ ăţile, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art.36 alin 3 lit. c) si alin 6 lit.a, pct.19 şi alin 9 din Legea ur.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art.45, alin 1 şi art.115 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia
publică locală, republicat ă, cu modificările şi completările ulterioare;
HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1 (1)Se aprob ă modificarea Actului Constitutiv al Companiei de Utilit ăţi Publice
Tecuci SRL conform anexei ce face parte integrant ă din prezenta hot ărâre.
(2) Anexa la prezenta hot ărâre constituie forma actualizat ă a Actului Constitutiv al
Companiei de Utilităţi Publice Tecuci SRL.
Art.2 Se desemneaz ă dl Ioniţă Florian— administratorul/Director general al Societ ăţii
ZONE VERZI TEC SRL de a efectua demersurile legale privind îuregistrarea la Registrul
Comerţului, a prezentei hot ărâri.
Art.3.Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă celor interesaţi prin grija Secretarului UAT
Municipiul Tecuci.
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SECRETAR
JR. Valerica Fotache

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI

EXPUNERE DE MOTIVE NR. 9367
DIN 08.03.2017

Privind: aprobarea modific ării Actului Constitutiv aI Companiei de Utilit ăti Publice
Tecuci SRL (fosta Societate Zone Verzi Tec SRL Tecuci).
Prin HCL rir.34123.02.2017 consiliul local a aprobat modificarea actului constitutiv al
Societăţii Zone Verzi Tec SRL. În baza acestei hot ărâri s-a schimbat denumirea societ ăţii în
Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci SRL. Motivarea acestor schimb ări /completări în ceea
ce privete actul constitutiv al societ ăţii îl constituie, reorganizarea societ ăţilor la care UAT
Municipiul Tecuci are calitatea de asociat, precum si pentru asigurarea prest ării unor servicii
publice de calitate c ătre populaţie.
Art.15 lit.j) din Actul Constitutiv al Societ ăţii Zone Verzi Tec SRL prevede ca
atribuţie a adunării generale a asociaţilor - modificarea actului constitutiv.
Art. 1 94 din Legea nr.3 1 /1 990 republicat ă, prevede: adunarea general ă a asociaţilor
are următoarele obligaţii principale d) s ă modifice actul constitutiv.
Art. 1961. - (1) din ace1ai act normativ, prevede: în cazul societ ăţilor cu răspundere
limitată cu asociat unic, acesta va exercita atribu ţiile adunării generale a asociaţilor societăţii.
Art.36 alin 2 lit.a) si alin 3 lit.c) din Legea nr.215/2001 republicat ă în 2007 cu
modificările si completările ulterioare, prevede c ă: consiliul local exercit ă, în numele unităţii
administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunz ătoare participaţiilor deţinute
la societăţi comerciale sau regii autonome, în condi ţiile legii.
Prin HCL nr. 1 53/20 1 1 s-a înfiinţat societatea ZONE VERZI TEC SRL cu asociat unic
UAT Municipiul Tecuci.
Având în vedere cele expuse mai sus, consider ăm oportună promovarea unui proiect
de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv aI Companiei de Utilit ăţi Publice Tecuci
SRL.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
Serviciul Juridic Contencios Admiuistrativ Calitate si Arhivă
RAPORT DE SPECIALITATE NR. 9368
DIN 08.03.2017
Privind: aprobarea modific ării Actului Constitutiv al Companiei de Utilităti Publice
Tecuci SRL (fost ă Zone Verzi Tec Tecuci).
Prin HCL nr.34/23.02.2017 consiliul local a aprobat modificarea actului constitutiv al
Societăţii Zone Verzi Tec SRL. În baza acestei hot ărâri s-a schimbat denumirea societ ăţii în
Compania de Utilităţi Publice Tecuci SRL. Motivarea acestor schimb ări /completări în ceea
ce privete actul constitutiv al societ ăţii îl constituie, reorganizarea societ ăţilor la care UAT
Municipiul Tecuci are calitatea de asociat, precum si pentru asigurarea prest ării unor servicii
publice de calitate c ătre populaţie.
Art.15 lit.j) din Actul Constitutiv al Societ ăţii Zone Verzi Tec SRL prevede ca
atribuţie a adunării generale a asociaţilor - modificarea actului constitutiv.
Art. 194 din Legea nr.3 1 /1 990 republicat ă, prevede: adunarea general ă a asociaţilor
are următoarele obligaţii principale d) s ă modifice actul constitutiv.
Art. 1961. - (1) din ace1ai act normativ, prevede: în cazul societ ăţilor cu răspundere
limitată cu asociat unic, acesta va exercita atribu ţiile adunării generale a asociaţilor societăţii.
Art.36 alin 2 lit.a) si alin 3 lit.c) din Legea nr.215/2001 republicat ă în 2007 cu
modificările si completările ulterioare, prevede c ă: consiliul local exercit ă, în numele unit ăţii
administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunz ătoare participaţiilor deţinute
la societăţi comerciale sau regii autonome, în condi ţiile legii.
Prin HCL nr.153/201 1 s-a înfiin ţat societatea ZONE VERZI TEC SRL cu asociat unic
UAT Municipiul Tecuci.
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.

Consilier juridic
Nicoleta

ANEXĂ LA HCL NRr2O17

ACT CONSTITUTIV
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L.,
.03.2017
ASOCJAT UNIC, membru fondator al COMPANIA DE UTILITATI
PUBLICE TECUCI S.R.L, persoană juridică română este Unitatea Administrativ
Teritorială Municipiul Tecuci cu sediul în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.66, jud.
Galaţi, cod fiscal nr.42693 12, prin organul s ău deliberativ - Consiliul Local Tecuci,
având ca reprezentant în AGA (desemnat prin HCL nr.41102.08.2016 şi Hot.AGA
nr.9108.08.2016) d-1 Apostu Adrian-Cosmin, cet ăţean român, n ăscut la data de
04.03. 1 984 in Municipiul Tecuci, domiciliat în Tecuci Str Cuza Voda, nr 78 , jude ţul
Galaţi,posesor al CI seria GL, nr 927498, eliberat ă de SPCLEP Tecuci la data de
06.03.2014, CNP 1840304171697.

Capitolul I .FORMA, DENUMIREA şI SEDIUL SOCIETĂŢII
Art.1.(1)Societatea se va constitui în forma juridic ă de societate cu răspundere
limitată, cu asociat unic.
(2).Societatea î şi desîaşoară activitatea în conformitate cu Legea 31/1990
republicată şi cu prezentul act constitutiv.
Art.2.- Denumirea societ ăţii este COMPAN[A DE UTILITATI PUBLICE
TECUCI S.R.L, persoană juridică română, desemnată în cuprinsul prezentului act
constitutiv şi cu termenul de societatea.
Art.3.(1)Sediul social principal al societ ăţii va fi în Tecuci, str. Elena Doamna,
nr.1A, judeţul Galaţi, codul po ştal 805300.
(2)Prin hotărâre a asociatului unic, sediul social principal al societ ăţii va putea fi
schimbat în condiţiile şi cu îndeplinirea formalităţilor prevăzute de lege;
Art.4.In orice act, scrisoare sau publica ţie care eman ă de la societate se vor
menţiona: denumirea acesteia urmat ă de forma juridic ă, sediul, numărul de
înmatriculare în registrul comer ţului, codul fiscal şi capitalul social.

Capitolul 11 .OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII
Art.5.Domeniul principal de activitate
813 Activităţi de întreţinere peisagistic ă
Art.6.(1) Societatea are ca activitate principal ă:
8 1 3 0—Activităţi de întreţinere peisagistică (înfiinţarea şi întreţinerea spaţiului
verde şi peisagistic, ce face parte din domeniul public al UAT Tecuci).
(2)Activităţile secundare ale societ ăţii sunt:
- cod CAEN- 4622—comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor;
- cod CAEN- 8219—activit ăţi de fotocopiere (xerox);
- cod CAEN- 01 1 9—cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
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cod CAEN- 0129—cultivarea altor plante permanente;
cod CAEN- 0 13 0—cultivarea plantelor pentru înmul ţire;
cod CAEN- 3900—activit ăţi şi servicii de decontaminare;
cod CAEN- 43 12—lucr ări de pregătire a terenului;
cod CAEN- 4334—lucrări de vopsitorie, zugr ăveli şi montări de geamuri;
cod CAEN- 5221—activit ăţi şi servicii anexe pentru transporturile rutiere
cod CAEN- 5224—manipul ări;
cod CAEN- 5229—alte activităţi anexe transporturilor;
cod CAEN- 6820—închirierea şi subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate;
cod CAEN- 711 1—activităţi de arhitectura;
cod CAEN- 74 1 O—activit ăţi de design specializat;
cod CAEN- 771 1—activit ăţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule
rutiere u şoare;
cod CAEN- 7712—activit ăţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele;
cod CAEN- 8121—activit ăţi generale de cur ăţenie a clădirilor;
cod CAEN- 8122—activit ăţi specializate de cur ăţenie;
cod CAEN- 8129—alte activităţi de curăţenie;
cod CAEN- 9001—activit ăţi de interpretare artistica (spectacole);
cod CAEN- 9002—activit ăţi suport pentru interpretare artistica (spectacole);
cod CAEN- 9321—bâlciuri si parcuri de distrac ţii;
cod CAEN- 9329—alte activităţi recreative si distractive n.c.a.
cod CAEN- 5210- depozit ări
cod CAEN- 7739- activităţi de închiriere si leasing cu alte maini, echipamente si
bunuri tangibile n.c.a
- cod CAEN- 8211-activit ăţi combinat de secretariat
- cod CAEN9319-alte activit ăţi sportive
- cod CAEN -9609-alte activit ăţi de servicii n.c.a.
- cod CAEN 9603 - activit ăţi depompefunebre si similare
- cod CAEN 2361-fabricarea produselor din beton pentru construc ţii;
- cod CAEN 2363-fabricarea betonului;
-cod CAEN 2364-fabricarea produselor din azbociment;
-cod CAEN 2369-fabricarea altor articole din beton,ciment si ipsos;
cod CAEN 3299-fabricarea altor produse man ufacturiere n. c. a.;
cod CAEN 4120-lucrări de construc ţii a clădirilor reziden ţiale si nereziden ţiale;
cod CAEN 4311-lucrări de demolare a construc ţiilor;
cod CAEN 4331-lucr ări de ipsoserie
cod CAEN 4332-lucrări de tâmpl ărie si dulglierie;
cod CAEN 4333-lucrări depardosire siplacare apere ţilor;
cod CAEN 4339- alte lucr ări dejinisare;
cod CAEN 4399- alte lucr ări speciale de construc ţii n.c.a.;
cod CAEN 4633 Comert cu ridicata alproduselor lactate, oualor, uleiurilor si
grasimilor comestibile;
-
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cod CAEN 4634 Comert eu ridicata al bauturilor;
cod CAEN 4635 Comert cu ridicata alproduselor din tutun;
cod CAEN 4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei siproduselor zaharoase;
cod CAEN 463 7 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condiment;
cod CAEN 4638 Comert cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusivpeste,
crustacee si moluste;
cod CAEN 4639 Comert cu ridicata, nespecializat, deproduse alimentare, bauturi si
tutun;
cod CAEN 4641 Comert cu ridicata alproduselor textile;
cod CAEN 4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei;
cod CAEN 4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al
aparatelor de radio si televizoarelor;
cod CAEN 4644 Comert cu ridicata alproduselor din ceramica, sticlarie, tapete si
produse de intretinere;
cod CAEN 4645 Comert cu ridicata alproduselor cosmetice si deparfumerie;
cod CAEN 4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc, n.c.a.;
cod CAEN 4677 Comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor;
cod CAEN 4690-comerţ cu ridicata nespecializat
cod CAEN 4671-comerţ cu ridicata al combustibililor solizi,lichizi si gazoi si alte
produse derivate
cod CAEN 4672-comerţ cu ridicata al metalelor si minereurUor metalice
cod CAEN 4673-comerţ cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de
construcţii si echipamentelor sanitare;
cod CAEN 4781-comer ţ cu am ănuntul alproduselor alimentare,b ăuturi,iproduse
din tutun efectuatprin standuri,chiocuri sipiete,
cod CAEN 4782- comer ţ cu am ărnintul al textilelor,îmbr ăcămintei,înc ăiţămintei
efectuatprin standuri,chiocuri siviete.
cod CAEN 4789- comerţ cu amănuntul prin standuri,chiocuri siplete a altor
produse;
cod CAEN 4799-comer ţ cu am ănuntul în afara magazinelor,standurilor,chiocurilor
ipieţelor;
cod CAEN 0149- creterea altor animale;
cod CAEN 0162- activit ăţi auxiliarepentru creterea animalelor;
cod CAEN 4623- comerţ cu ridicata al animalelor
cod CAEN 4941-transporturi rutiere de mărfuri
cod CAEN 4771-comer ţ cu am ănuntul al îmbr ăcămintei,în magazine specializate;
cod CAEN 4772- comerţ cu amănuntul al încălţămintei si articolelor din piele, în
magazine specializate;
cod CAEN 4776- comerţ cu am ănuntul aljlorilor,plantelor si semin ţelor;comerţ cu
amănuntul al animalelor de companie si a hraneipentru acestea,în magazine
specializate;
cod CAEN 4778-comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi ,în magazine
specializate(cu excep ţia armelor si muniţiilor);
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ori n.c.a.;
cod CAEN 3811 - colectare deeuri nepericuloase;
cod CAEN 3812 colectarea de şeurilorpericuloase
cod CAEN 3821 tratarea şi eliminarea de şeurilor nepericuloase;
cod CAEN -3822 tratarea şi eliminarea de şeurilorpericuloase;
cod CAEN -3831demontarea (dezasamblarea) ma şinilor şi a echiamentelor scoase
din uz pentru recuperarea materialelor;
cod CAEN 3832- recuperarea materialelor reciclabile sortate;
cod CAEN -5210- depozit ări;
cod CAEN -9104 —activităţi ale grădinilor zoologice,botanice si alte rezervaţii

uaturale

cod CAEN -9321 - bâlciuri si parcuri de distrac ţii
cod CAEN -6820 - închirierea si subînchirierea bunurilor imobile proprii sau
închiriale
cod CAEN -6832 Administrarea imobilelorpe baza de tarfe sau contract;
cod CAEN -4611 Intermedieri in comerlul cu materiiprime agricole, animale vii,
materiiprime textile si cu semfabricate;
cod CAEN -4615 Intermedieri in comertul cu mobila, arlicole de menaj si dejîerarie;
cod CAEN 4616 Inlermedieri in comerlul cu lexlile, confeclii din blan ă, incallaminte
si arlicole;
cod CAEN 461 7 Intermedieri in comerlul cu produse alimentare, bauturi si lulun;
cod CAEN 4618 Inlermedieri in comertul specializal in vanzarea produselor cu
caracter spectîc, n.c.a.;
cod CAEN 4619 Intermedieri in comerlul cuproduse diverse;
cod CAEN 4621 Comert cu ridicala al cerealelor, semintelor sifurajelor;
cod CAEN 4624 Comerl cu ridicata al b ănurilor, pieilor brute si alpieilorprelucrate;
cod CAEN 4631 Comerl cu ridicata alfructelor si legumelor;
cod CAEN 4632 Comert cu ridicala al carnii siproduselor din carne;
(3)Obiectul de activitate poate fi modificat prin hot ărârea asociatului unic, cu
respectarea dispoziţiilor legale privind înregistrarea la Registrul Comer ţului.

Capitolul 111 .CAPITALUL SOCIAL.
Art.8.(1)Capitalul social al societ ăţii, subscris şi vărsat este de 3.450.200 lei
,împărţit in 20 de părţi sociale egale şi indivizibile fiecare având o valoare nominal ă de
172.510 lei.
(2)Aportul asociatului unic la capitalul social al societ ăţii nu este purtător de
dobânzi.
Art.9.Părţile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Este interzis ca
societatea s ă emită titluri de valoare la purt ător (valori mobiliare).
Art.10.Capitalul social poate fi majorat prin hot ărârea asociatului unic, cu
respectarea prevederilor legale, prin:
a)noi aporturi în numerar sau în natur ă ale asociatului unic;
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b)includerea în capital a profiturilor legale dup ă plata impozitelor şi taxelor
aferente sau a rezervelor societ ăţii, cu excepţia rezervelor legale;
c)alte surse prev ăzute de lege.
Art.11.(1)Reducerea capitalului social se hot ărăşte de asociatul unic în limitele
prevăzute de lege.
(2).Hotărârea de reducere a capitalului social trebuie s ă arate motivele care au dus
la această reducere.
(3).Reducerea opereaz ă după trecerea a dou ă luni de la data publicării în
Monitorul Oficial a hotărârii de reducere.
Art.12.-Obligaţiile sociale si comerciale sunt garantate cu capitalul social,
asociatul unic răspunzând numai pân ă la concurenţa capitalului social subscris.
Capitolul IV.CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII
CONDUCEREA SOCIETĂŢII.
Art.13.(1).În temeiul prevederilor Legii nr. 3 1/1 990, republicat ă, totalitatea
părţilor sociale fiind de ţinute de asociatul unic, acesta are totalitatea drepturilor şi
obligaţiilor ce revin, potrivit legii, Adunării Generale a Asociaţilor, fiind exprimate prin
hotărâri ale consiliului local al municipiului Tecuci.
(2).Reprezentantul asociatului unic este şi preşedintele Adunării Generale a
Asociaţilor.
Art.14.(1)Adunarea General ă a Asociaţiilor se întrune şte în şedinţe ordinare trimestrial şi în şedinţe extraordinare - de câte ori este necesar.
(2).Convocarea Adun ării Generale a Asociaţiilor în şedinţă ordinară se face de
către administratorul/directorul general al societ ăţii, cu cel puţin 5 zile înainte de ziva
fixată pentru ţirierea acesteia, ar ătându-se şi ordinea de zi.
(3).Convocarea Adun ării Extraordinare a Asocia ţiilor se face pentru cazuri
urgente, de c ătre AdministratorullDirectorul General al societ ăţii, cu cel puţin 3 zile
înainte de data fixat ă pentru ţinerea acesteia, arătându-se ordinea de zi cât şi motivarea
urgenţei.
Art.15.Atribuţiile adunării generale ordinare:
a)aprob ă structura organizatoric ă a societăţii;
b)desemnează şi revocă, în condiţiile legii, Administratorul lDirectorul General al
societăţii, stabileşte indemnizaţia acestuia şi îi dă descărcare de activitate;
c)aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al societ ăţii;
d)stabile şte competenţele şi responsabilităţ ile AdministratoruluiIDirectorului
General al societăţii;
e)supraveghează activitatea AdministratoruluiIDirectorului General al societ ăţii;
f)analizeaz ă, modifică şi aprobă programul de activitate al societ ăţii şi bugetul
anual de venituri şi cheltuieli;
g)aprob ă politica tarifară a societăţii;
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h)hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi acordarea de
garanţii;
i)modifică şi aprobă bilanţul, contul de profit şi pierderi după aprobarea
raportului Administratorului/Directorului General al societ ăţii; aprob ă repartizarea pe
destinaţii a profitului net;
j)decide atât majorarea cât şi reducerea capitalului social şi în privinţa cesiunii
părţilor sociale;
k)decide în privinţa modificărilor aduse actului constitutiv;
1)aprobă planul de investiţii al societăţii; investiţiile societăţii se vor realiza cu
respectarea OG 34/2006, cu modific ările şi completările ulterioare;
m)hotărăşte modalităţile de evaluare pentru determinarea valorii patrimoniului
societăţii;
n)hotărăşte asupra modificării obiectului de activitate sau a sediului social;
o)hotărăşte asupra particip ării cu capital la înfiinţarea de noi societ ăţi;
p)schimbarea formei juridice a societ ăţii;
r)înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare, puncte de lucru;
s)fuziunea cu alte societ ăţi sau divizarea societăţii;
ş)dizolvarea anticipată a societăţii;
t)introducerea cererii pentru deschiderea procedurii de insolven ţă a societăţii,
conform Legii nr.85/2006 cu modific ările şi completările ulterioare;
Art.16.(1)Jn cazul în care Administratorul/Directorul General al societ ăţii nu-şi
îndepline şte obligaţia de la art.14, adunarea general ă a asociaţilor va fi convocat ă de
reprezentantul asociatului unic.
(2)Adunarea general ă se va ţine la sediul societ ăţii, iar convocatorul va cuprinde
obligatoriu ordinea de zi.
(3)In cazul în care ordinea de zi cuprinde modificarea actului constitutiv,
convocatorul va menţiona textul integral al modificărilor propuse.
Art.17.(1)Secretarul AGA va asigura îndeplinirea procedurii de convocare a
adunării generale conform prevederilor Legii nr.3 1/1 990, republicat ă, cu modific ările şi
completările ulterioare.
(2)Dezbaterile în rezumat vor fi consemnate într-un proces verbal al adun ării
generale ce va constata îndeplinirea formalit ăţilor privind convocarea, data şi locul
ţinerii adunării, ordinea de zi şi hotărârile luate.
Art.18 (1)Incepând cu data de 08.08.2016,pân ă la data de 08.08.2018 hot ărârile
adoptate vor fi semnate de reprezentantul Asociatului Unic- UAT Municipiul Tecuci
care este şi preşedintele AGA- D-1 Apostu Adrian-Cosmin, cet ăţean roman, născut la
data de 04.03. 1 984 in Municipiul Tecuci, domiciliat în Tecuci Str Cuza Voda, nr 78
judeţul Galaţi, posesor al CI seria GL, nr 927498, eliberat ă de SPCLEP Tecuci la data
de 06.03.2014, CNP 1840304171697.
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ADMINISTRAREA SOCIET ĂŢII
Art. 1 9.( 1 )Societatea este administrat ă de un administrator/director general,
desemnat prin actul constitutiv sau de adunarea general ă. In cuprinsul prezentului act
constitutiv se va consemna termenul de ,,Administrator/Director General.
(2)Administratorul/Directorul General nu poate primi mandatul de
administrator/director general în alte societ ăţi concurente sau având acela şi obiect de
activitate, nici s ă facă acelaşi fel de comerţ ori altul concurent pe cont propriu sau pe
contul altei persoane fizice sau juridice, sub sanc ţiunea revoc ării şi răspunderii pentru
daune.
(3)Dispoziţiile art. 75, 76, 77 alin. (1) si 79 din Legea nr.31/1990, republicat ă, cu
modific ările şi completările ulterioare se aplic ă şi societăţilor cu răspundere limitat ă.
Art.20.( 1 )Societatea trebuie s ă ţină, prin grij a Administratorului/Directorului
General al societăţii, un registru al asociaţilor, în care se vor înscrie, dup ă caz, numele şi
prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiec ărui asociat, partea acestuia din
capitalul social, transferul p ărţilor sociale sau orice alt ă modificare privitoare la acestea.
(2)Administratorul/Directorul General al societ ăţii răspunde personal şi solidar
pentru orice daun ă pricinuită prin nerespectarea prevederilor de la alin. (1).
(3)Registrul poate fi cercetat de asocia ţi şi creditori.
Art.21.(1)Administratorul/Directorul General al societ ăţii are puteri depline în
reprezentarea societ ăţii în relaţiile cu terţii.
(2)Administratorul/Directorul General al societ ăţii poate transfera puterea de
reprezentare unei alte persoane decât pentru motive temeinice , în condi ţile legii.
(3)Numărul de administratori poate fi schimbat prin hot ărârea asociatului unic. In
cazul desemnării de noi administratori, ace ştia vor fi înregistra ţi la Registrul
Comerţului.
(4)Candidaţii pentru posturile de Administrator/Director General sunt
nominalizaţi de către asociatul unic.
(5)Pentru ca desemnarea unui Administrator/Director General s ă fie valabilă din
punct de vedere juridic, persoana desemnat ă trebuie s ă o accepte în mod expres.
(6)Persoana desemnat ă în una dintre funcţiile prevăzute la alin. (5) trebuie s ă fie
asigurată pentru răspundere profesional ă.
(7) Pe perioada concediului de odihn ă, concedii medicale ale
administratorului/director general, directorul administrativ va prelua toate atribu ţiile
acestuia.
Art.22(1)In baza Hot ărârii AGA nr.10/08.08.2016, începând cu data de
08.08.2016 până la 08.08.2018, se alege în func ţia de Administrator/Director General al
societăţii , domnul Ioniţă Florian, cetăţ ean român, cu domiciliul în Tecuci, str. Al Cpt
Gh. Decuseară, nr. 5, B1. H2, sc. 2, ap. 29, Jud Gala ţi, CNP 1640101390703, posesor CI
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seria GL nr. 989273, eliberat ă de SPCLEP Tecuci la data de 13.01.2015
AdministratorulfDirectorul General va beneficia de o indemniza ţie lunară de 4400 lei.
(2)Începând cu data de 09.01.2017 , pân ă la data de 23.08.2018, se alege în
funcţia de director administrativ al societ ăţii, dl Vîrlănuţă Constantin, cet ăţean român,
născut la data de 30 .0 1 . 1 992 ,în municipiul Galaţi jud Galaţi, cu domiciliul în Tecuci,
str. 1 Decembrie 1918, nr121, B1.B2, sc.2, ap.33 CNP: 1920130170011, posesor al CI
seria GL nr.655675, eliberată de SPCLEP Tecuci la data de 21.01.2010. . Directorul
executiv va beneficia de o indemnizaţie lunară de 3500 lei.
(3)Societatea va fi reprezentat ă în Adunarea General ă a Asociaţiilor la societăţile
Zooland Tec Srl Tecuci, Pieţe Prest Tec Srl Tecuci, Ecoprest Tec Srl Tecuci, Ecogrup
Tec Srl Tecuci, Cimitirul Etemitatea Srl Tecuci şi Rampa Rate ş Srl Tecuci de c ătre
Administrator7Director General - d-1 Ioni ţă Florian.
Art.23.Durata şi încetarea mandatului Administratorului/Directorului general al
societăţii:
(1).Durata func ţiilor Administratorului7Directorului General este stabilit ă de
asociatul unic.
(2).Administratorul/Directorul General este întotdeauna revocabil pe baza
hotărârii asociatului unic. Revocarea nu atrage dup ă sine plata daunelor-interese din
partea societ ăţii.
(3),In situaţia revocării pronunţate astfel, Administratorul/Directorul General
revocat înceteaz ă imediat din funcţie de plin drept.
(4).Funcţiile AdministratoruluifDirectorului General înceteaz ă în caz de deces,
interdicţie, faliment personal, revocare, incompatibilitate de func ţii sau ca urmare a
incapacităţii fizice sau mintale.
(5).AdministratorulfDirectorul General poate renun ţa la funcţiile sale, cu condiţia
de a anunţa în prealabil asociatul unic cu trei luni înainte, printr-o scrisoare simpl ă, sub
rezerva dreptului societ ăţii de a solicita daune-interese AdministratoruluitDirectorului
General care demisioneaz ă din rea voinţă şi fără cauză legitimă.
(6),Incetarea func ţiilor Administratorului/Directorului General, pentru oricare
din cauzele menţionate mai sus nu antreneaz ă dizolvarea societăţii.
Art.24.Atribuţiile AdministratoruluilDirectorului General:
(1 )AdministratorulLDirectorul General este responsabil cu luarea tuturor
măsurilor aferente conducerii societ ăţii, în limitele obiectului de activitate al societ ăţii şi
cu respectarea competen ţelor exclusive rezervate de actul constitutiv şi adunării
generale a asociaţilor.
(2)Administratoru]IDirectorul General are obligaţ ia de a duce la îndeplinire
hotărârile asociatului unic.
(3)AdministratorulLDirectorul General va informa asociatul unic, prin prezentarea
unui raport privind situa ţia societăţii în cadrul şedinţelor ordinare.
(4)AdministratorulLDirectorul General este r ăspunzător pentru neîndeplinirea
îndatoririlor ce-i revin conform Legii rir.3 1/1990 privind societ ăţile comerciale(r).
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(5)Administratorul/Directorul General reprezint ă societatea în raport cu ter ţii şi în
justiţie. Administratoru]iDirectorul General poate împuternici pe directorul
administrativ sau o alt ă persoană—salariat al societ ăţi, să încheie anumite operaţiuni sau
tipuri de operaţiuni.
(6)Administratorul/Directorul General exercit ă administrarea general ă a
societăţii, conform prevederilor legale, a Actului Constitutiv şi împuternicirilor
conferite de adunarea general ă a asociaţilor.
(7)Administratorul/Directorul General nume şte, în urma concursului şi după caz
poate să elibereze din func ţie salariaţii societăţii în condiţiile legii.
(8)Administratorul/Directorul General aprob ă regulamentul ordine interioar ă al
societăţii;
(9)Administratorul/Directorul General stabile şte salariul persoanelor încadrate în
funcţii de execuţie, conform legislaţiei în domeniu şi a grilei de salarizare aprobat ă de
asociatul unic;
(1 O)Administratorul/Directorul General promoveaz ă proiecte, planuri de lucru,
etc.;
(1 1)Administratorul/Directorul General îndepline şte alte atribuţii conferite de
lege, de prezentul Act Constitutiv, de Regulamentul de organizare şi funcţionare sau de
alte dispoziţii legale.
(12)Administratorul/Directorul General împuternicit s ă reprezinte societatea va
depune la registrul comerţului specimen de semnătură.
(13)Administratorul/Directorul General este obligat s ă participe la adunările
generale ale asociatului unic.
(14)AdministratorullDirectorul General va putea convoca Adunarea general ă
extraordinar ă în cazul unei diminuări a activului net al societ ăţii, conform procedurii
stabilite de lege.
(1 5)Remuneraţia lunară a administratorului!directorului general al societ ăţii este
stabilită de asociatul unic şi nu poate dep ăşi indemnizaţia lunară a Viceprimarului
Municipiului Tecuci.
Art.25.Auditul fînanciar.
(1)Situaţiile financiare ale societ ăţii comerciale vor fi auditate de c ătre
Compartimentul Audit public intern din cadrul asociatului unic.
Art.26.Activitatea societ ăţii.
(1 ).Exerciţiul economic-financiar începe la 01 ianuarie şi se încheie la 31
decembrie al fiec ărui an.
(2).Societatea va ţine evidenţa contabilă şi va întocmi bilanţul contabil şi contul
de profit şi pierderi potrivit normelor în vigoare.
(3).Profitul societ ăţii se stabile şte prin bilanţul contabil. Din profitul societ ăţii se
va păstra în fiecare an o cot ă parte de 5% pentru formarea fondului de rezerv ă care, nu
poate fi mai mic de 1/5 din capitalul societăţii.
CAPITOLUL V. DURATA SOCIET ĂŢII

Art.27.(1)Societatea se constituie pe o durat ă 49 ani începând cu data
înmatriculării în Registrul Comerţului.
(2).Suspendarea temporar ă a activităţii societăţii nu poate depăşi 3 ani.

CAPITOLUL VI. DEZMEMBRĂMINTELE, SEDIILE SECUNDARE
Art.28.(1) Societatea poate înfiin ţa sedii secundare, agenţii, reprezentanţe,
sucursale, filiale, în ţară şi în străinătate, cu respectarea statutului lor organic, cu
îndeplinirea formalit ăţilor legale şi înscrierea acestora în Registrul Comer ţului.
(2)Punctele de lucru ale societ ăţii sunt:
- Zone verzi - situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.66.
- zone verzi - situat în municipiul Tecuci, str. Transilvaniei, nr. 1 1A
CAPITOLUL VII. DIZOLVAREA, FUZIUNEA şI DIVIZAREA
Art.29.Dizolvarea, fuziunea şi divizarea societăţii se va face în conformitate cu
legea nr.3 1/1990 republicat ă, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.30.Următoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii:
a) imposibilitatea realiz ării obiectului societăţii;
b) declararea nulit ăţii societăţii;
c) hotărârea Adun ării generale a asociaţilor;
d) reducerea capitalului social sub minimul legal;
e) deschiderea procedurii lichidării judiciare;
Art.31.Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare,
potrivit legii.
Art.32.Dizolvarea societ ăţii trebuie să fie înscris ă în Registrul Comerţului şi
publicată în Monitorul Oficial.

CAPITOLUL VI1I. DISPOZI ŢII FINALE
Art.33.(1)Litigiile izvorâte în leg ătură cu aplicarea şi executarea prezentului act
constitutiv pe toat ă durata de funcţionare a societăţii, între asociaţi, între societate şi
asociatul unic, precum şi cele dintre societate şi terţi vor fi soluţionate pe cale amiabil ă.
(2)In cazul în care litigiile nu se sting pe cale amiabil ă, ele se vor soluţiona de
către instanţele judecătore şti competente din România.
(3)Recunoa şterea prezentului act constitutiv, încheiat sub form ă autentic ă, este
liber consimţită de asociatul unic şi este atestat ă sub semnătură privată.
(4)Cheltuielile efectuate de asociatul unic pentru constituirea societ ăţii vor fi
înregistrate în evidenţa contabilă şi se vor ref[ecta în bilan ţul contabil aferent prirnului
an de activitate.
Art.34.Prezentul act constitutiv se completeaz ă cu prevederile Legii nr.3 1/1 990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale Codului civil şi ale
Codului comercial.
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Prezentul act constitutiv conţine un număr de 10 pagini.
Prezentul act constitutiv s-a încheiat în 4 (patru) exemplare originale ast ăzi
2017.

Reprezentant Asociat Unic - UAT Municipiul Tecuci
Apostu Adrian-Cosmin
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