
R()MANIA 
JUDFTUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA NR. 	 
DIN 	cDj 

Privind: aprobarea modifjcarii Actului Constitutiv al Societatii PIETE PREST TEC 
S.R.L. Tecuci, adoptat la data de 31.12.2020 

Initiator: Lucian - Grigore COSTN, Primarul Municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului: 73/1 5 .06.202 1; 
Consiliul La1 al Municipiului Tecuci, Judetul Galati, intrunit in sedinta 
	 dindatade 	  

Avand in vedere Referatul de aprobare a initiatorului inregistrat sub nr. 32577/15.06.2021; 
Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Compartiment Resurse Umane, inregistrat 

la U.A.T. Municipiul Tecuci sub nr. 32578/15.06.2021; 
Avand in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Tecuci nr. 248/2 1 . 1 2.20 1 8 privind 
aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de Functii ale Societatii PIETE PREST TEC S.R.L. 
Tecuci, precum si aprobarea grilei de salarizare a personalului Societatii PIETE PREST TEC S.R.L. 
Tecuci; 

Avand in vedere prevederile art. 194 alin. 1 lit. (d) si ale art. 204 din Legea nr. 31/1990 privind 
Societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere art. 25 alin. 5 si alin. 6 din H.C.L. nr. 152/23.12.2019 privind revizuirea 
Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Municipiului Tecuci; 

Având în vedere prevederile art. 1 29 alin. 1, alin. 2 lit. (a), alin. 3 lit. (c), (d), (e) din O.U.G. 
57/20 1 9 privind Codul Administrativ; 

In baza prevederilor art. 139 alin 1, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

Având în vedere prevederile art. 196 alin 1 lit. (a) si art. 199 din O.U.G. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

HOTĂRĂ TE: 

Art.1. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii PIETE PREST TEC S.R.L. 
Tecuci, adoptat la data de 3 1 . 1 2.2020, Anexa nr. 1 la prezenta Hotarare. 

Art.2. Se imputerniceste administratorul societatii PIETE PREST TEC S.R.L. Tecuci de a 
efectua demersurile legale privind inregistrarea la Registrul Comertului a prezentei hotarari. 

Art.3. Cu data prezentei, orice prevedere contrara prezentei hotarari se abroga. 



Art.4. Prezenta hotărâre va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 

Art.5. Prezenta hotărâre va fi adusă  la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretarului General 
al Municipiului Tecuci. 

PRESEDINTE DE SEDINTA , 

7%v 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL, 

Jr. George-Lucian BORSAN 



ROMAN1A 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr. 32577/15.06.2021 

Privind: aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii PIETE PREST TEC 
S.R.L. Tecuci, adoptat la data de 31.12.2020 

Societatea PIETE PREST TEC SRL Tecuci, infiinţată prin H.C.L. nr. 21/28.02.2013, are ca 
obiect principal de activitate inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau 
inchiriate. 

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Tecuci nr. 248/21.12.2018 s-a aprobat 
modificarea Organigramei si a Statului de Functii ale Societatii PIETE PREST TEC S.R.L. Tecuci, 
precum si aprobarea grilei de salarizare a personalului Societatii PIETE PREST TEC S.R.L. 
Tecuci. 

Conform prevederilor art. 194 alin. 1 lit. (d) din Legea nr. 31/1990 privind Societatile 
comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare „Adunarea generală a 
asociaţilor are următoarele 	principale: 
d) să modifice actul constitutiv. 

Art. 204 din aceeasi lege stipuleaza „Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărlire a 
adunărfi generale ori a Consiliului de administraţie, respectiv directoratului". 

Societatea PIETE PREST TEC S.R.L. Tecuci este o societate de interes public local, cu 
raspundere limitata, a carui asociat majoritar este U.A.T. Municipiul Tecuci. 

In calitate de asociat al Societatii PIETE PREST TEC S.R.L. Tecuci, prin autoritatile sale 
deliberative are competenta de a aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii. 

Ca urmare a preluarii Serviciului Administrare si Intretinere Cimitir din cadrul Societatii 
Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi S.R.L. TEC de catre societatea PIETE PREST TEC 
S.R.L. Tecuci, se impune introducerea codurilor CAEN pentru activitatile secundare de la 
Societatea PIETE PREST TEC S.R.L. Tecuci in Actul Constitutiv si anume: 

Cod CAEN 2361 — fabricarea produselor din beton pentru constructii; 
- Cod CAEN 2369 — fabricarea altor produse din beton , ciment si ipsos; 
- 	Cod CAEN 2370 taierea, fasonarea si finisarea pietrei; 

Cod CAEN 3811 colectare deseuri nepericuloase; 
- Cod CAEN 3812 colectare deseuri periculoase; 
- Cod CAEN 3831 — demontarea (dezasamblarea0 masinilor si echipamentelor scoase din uz 

pentru recuperarea materialelor; 
- Cod CAEN 3900 activitati si servicii de decontaminare; 
- Cod CAEN 4312 lucrari de pregatire a terenului; 

Cod CAEN 4332 — lucrari de tamplarie si dulgherie; 
- Cod CAEN 4333 — lucrari de pardosire si placare a peretilor; 
- Cod CAEN 4334 - lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri; 
- Cod CAEN 4339 — alte lucrari de finisare; 



od CAEN 4619 — intermediari in comertul Cu produse diN erse; 
Cod CAEN 4941 — transporturi rutierc de marfuri; 
Cod CAEN 5210 — depozitari; 

- Cod CAEN 5224 — manipulari; 
Cod CAEN 5229 — alte activitati anexe transporturilor; 
Cod CAEN 7111 — activitati de arhitectura; 

- Cod CAEN 7410 - activitati de design specializat; 
- Cod CAEN 7711 — activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere 

usoare; 
- Cod CAEN 7712 — activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele; 
- Cod CAEN 8129 — alte activitati de curatenie n.c.a.; 
- Cod CAEN 8130 — activitati de intretinere peisagistica; 

Cod CAEN 9603 — activitati de pompe funebre si similare; 
- Cod CAEN 9609 — alte activitati de servicii n.c.a. 

Având in vedere aspectele menţionate, considerăm că este oportună promovarea proiectului 
de hotărâre privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii PIETE PREST TEC 
S.R.L. Tecuci, adoptat la data de 31.12.2020. 

PRIMAR, 
Lucian — Grigore COSTIN 



JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 

COMP. RESURSE UMANE 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 32578/15.06.2021 

Privind: aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii PIETE PREST TEC 
S.R.L. Tecuci, adoptat Ia data de 31.12.2020 

Proiectul de hotărâre asigură  încadrarea corectă  în prevederile art. 1 29 alin. 1, alin. 2 lit. (a), 
alin. 3 lit. (c), (d), (e) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

De asemenea, proiectul de hotărâre respectă  prevederile art. 1 39 alin 1, alin. 6 si alin. 7 din 
O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

Societatea PIETE PREST TEC SRL Tecuci, înfiinţată  prin H.C.L. nr. 21/28.02.2013, are ca 
obiect principal de activitate inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau 
inchiriate. 

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Tecuci nr. 248/2 1 . 1 2.20 1 8 s-a aprobat 
modificarea Organigramei si a Statului de Functii ale Societatii PIETE PREST TEC S.R.L. Tecuci, 
precum si aprobarea grilei de salarizare a personalului Societatii PIETE PREST TEC S.R.L. 
Tecuci. 

Avand in vedere art. 129 alin. 1 si alin. 2 lit. (a) din O.U.G. rir. 57/2019 privind Codul 
Administrativ - Consiliul local are iniţiativă  şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de 
interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale 
administraţiei publice locale sau centrale. Consiliul local exercită  atribuţii privind unitatea 
administrativ - teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de 
specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor 
autonome de interes local. 

In exercitarea atributiilor mentionate anterior, conform art. 129 alin. 3 O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, Consiliul local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, 
înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale 
instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de 
interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi 
statul de funcţii al acestora; exercită, în numele unităţii administrativ - teritoriale, toate drepturile şi 
obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile 
legii; hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii 
autonome, în condiţiile legii. 

Conform prevederilor art. 1 94 alin. 1 lit. (d) din Legea nr. 3 1/1 990 privind Societatile 
comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ,,Adunarea generală  a 
asocialilor are următoarele obligaiiprincipale: 
d) să  modfice actul constitutiv. 

Art. 204 din aceeasi lege stipuleaza ,,Actul constitutiv poate ji modficat prin liotărâre a 
adunării generale ori a Consiliului de administralie, respectiv directoratului 

Societatea PIETE PREST TEC S.R.L. Tecuci este o societate de interes public local, cu 
raspundere limitata, a carui asociat maj oritar este U.A.T. Municipiul Tecuci. 



ln calitate de asociat al Societatii PIETE PRE,ST TEC S.R.L. Tecuci, prin autoritaHle sale 
deliberative are competenta de a aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii. 

Ca urmare a preluarii Serviciului Administrare si Intretinere Cimitir din cadrul Societatii 
Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi S.R.L. TEC de catre societatea PIETE PREST TEC 
S.R.L. Tecuci, se impune introducerea codurilor CAEN pentru activitatile secundare de la 
Societatea PIETE PREST TEC S.R.L. Tecuci in Actul Constitutiv si anume: 

- Cod CAEN 2361 — fabricarea produselor din beton pentru constructii; 
- Cod CAEN 2369 — fabricarea altor produse din beton , ciment si ipsos; 
- Cod CAEN 2370 — taierea, fasonarea si finisarea pietrei; 
- Cod CAEN 3811 — colectare deseuri nepericuloase; 
- Cod CAEN 3812 - colectare deseuri periculoase; 

Cod CAEN 3831 — demontarea (dezasamblarea0 masinilor si echipamentelor scoase din uz 
pentru recuperarea materialelor; 
- Cod CAEN 3900 — activitati si servicii de decontaminare; 
- Cod CAEN 4312 — lucrari de pregatire a terenului; 
- Cod CAEN 4332 — lucrari de tamplarie si dulgherie; 
- Cod CAEN 4333 — lucrari de pardosire si placare a peretilor; 
- Cod CAEN 4334 - lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri; 
- Cod CAEN 4339 — alte lucrari de finisare; 

Cod CAEN 4619 — intermediari in comertul cu produse diverse; 
- Cod CAEN 4941 — transporturi rutiere de marfuri; 
- Cod CAEN 5210 — depozitari; 
- Cod CAEN 5224 — manipulari; 

Cod CAEN 5229 — alte activitati anexe transporturilor; 
- Cod CAEN 7111 — activitati de arhitectura; 
- Cod CAEN 7410 - activitati de design specializat; 
- Cod CAEN 7711 — activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere 
usoare; 

Cod CAEN 7712 — activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele; 
- Cod CAEN 8129 — alte activitati de curatenie n.c.a.; 

Cod CAEN 8130 — activitati de intretinere peisagistica; 
- Cod CAEN 9603 — activitati de pompe funebre si similare; 

Cod CAEN 9609 — alte activitati de servicii n.c.a. 

Având 1n vedere aspectele menţionate, considerăm că este oportună promovarea proiectului 
de hotărâre privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii PIETE PREST TEC 
S.R.L. Tecuci, adoptat la data de 31.12.2020. 

COMP. RESURSE UMANE, 
Consilier asistent Neacşu Aura-Felicia 



ACT CONSTITUTIV 

al SOCIETATII PIETE PREST TEC SRL 

ASOCIAT — Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci cu sediul îri Tecuci, 
str.1 Decembrie 1918, nr.66, jud. Galaţi, cod fiscal nr. 4269312, prin organul său deliberativ — 
Consiliul Local Tecuci, având ca reprezentant — doamna MARDARE GETA, cetăţean român, 

cu domiciliul 1n Tecuci, 

şi 

ASOCIAT — COMPANIA DE UTILITĂTI PUBLICE TECUCI S.R.L., persoană 
juridică de naţionalitate română, cu sediul social in MUN. TECUCI, STR. 1 DECEMBRIE 1918, 
NR. 146 D, JUD. GALAŢI, inregistrată la O.R.C. GALAŢI, cu număr de ordine J17/1419/2011. 
CUI 29358725, prin d-nul PALADI SILVIU, cetăţean român, 

cu domiciliul in Tecuci, 
in caliate de Director General al „Companiei de Utilităţi Publice" S.R.L. Tecuci. 

I.DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIU, DURATĂ 

Art. 1 (1). Societatea işi va desfăşura activitatea sub denumirea PIEŢE PREST TEC S.R.L. 
(2)Denumirea societăţii poate fi schimbată cu respectarea procedurii legale, aplicabile pentru 
modificarea actului constitutiv. 

Art. 2  (1) Societatea este persoană juridică română de drept privat şi are forma juridică de 
societate cu răspundere limitată ce-şi va desfăşura activitatea 1n conformitate cu legislaţia română 
şi cu dispoziţiile prezentului act constitutiv. 
(2). Societatea işi va putea modifica forma juridică, cu respectarea condiţiilor de formă şi 

publicitate cerute de lege pentru modificarea actului constitutiv. 
(3). in toate actele, publicaţiile, facturile şi orice alte documente ce emană de la societate, 
denumirea societăţii va fi urmată de iniţialele S.R.L. sediul societăţii, numărul de inmatriculare in 
Registrul Comerţului şi codul fiscal. 

Art. 3  (1). Sediul principal al societăţii este 1n Tecuci, str. 13 Septembrie nr.l. B, jud. 
Romania, cod 805300. 

Sediul secundar al societatii PIETE PREST TEC S.R.L este in Tecuci, str. I,inistii nr. 5, 
jud. Galati. 
(2)Societatea poate Infiinţa filiale, sedii secundare (puncte de lucru) sau după caz, să-şi schimbe 
aceste locaţii inclusiv sediul, cu respectarea formalităţilor prevăzute de lege pentru această 
operaţiune. 

Art. 4 Societatea Işi va desfăşura activitatea pentru o perioadă de timp nelimitată. 

II OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII 

Art.5. Domeniul principal de activitate  
- 682 - inchirierea şi subinchirierea bunurilor imobiliare proprii saulnchiriate 

(1) Activitatea principală: 
-6820 — inchirierea şi subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau Inchiriate 



(2 )Âctivităţi secundare: 
-6 i 1 - intermedieri în comertul cu materii prime agricole, animale vii,rnaterii prime textile i cu 
bunuri semifinite; 
46 1 2- intermedieri în comerţul de combustibil,minereuri, metale i produse chimice pentru 
i ndustrie; 
46 1 3- intermedieri în comerţul cu material lemnos i materiale de construcţie; 
46 1 4- intermedieri în comerţul cu maini, echipamente industriale; 
461 5- intermedieri în comerţul cu mobilă,articole de menaj i de fierărie; 
46 1 6- intermedieri în comerţul cu textile,confecţii de blană,încălţăminte i articole din piele; 
46 1 7- - intermedieri în comerţul cu produse alimentare,băuturi,tutun; 
46 1 9 - intermedieri în comerţul cu produse diverse; 
Cod CAEN 462 —comerţ  cu ridicata al produselor agricole brute i al animalelor vii 
462 1 - comerţ  cu ridicata al cerealelor,seminţelor,furajelor i tutunului neprelucrat; 
4622- comerţ  cu ridicata al florilor i al plantelor 
4623- comerţ  cu ridicata al animalelor vii; 
4624- comerţ  cu ridicata al blănurilor,pieilor brute i al pieilor prelucrate, 
Cod CAEN 463 —comerţ  cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor i al tutunului 
463 1 - comerţ  cu ridicata al fructelor ş  legumelor; 
4632- comerţ  cu ridicata al cărnii i produselor din carne; 
4633- comerţ  cu ridicata al produselor lactate,ouălor,uleiurilor i grăsimilor comestibile; 
4634- comerţ  cu ridicata al băuturilor, 
4635- comerţ  cu ridicata al produselor din tutun; 
4636- comerţ  cu ridicata al zahărului,ciocolatei i produselor zaharoase; 
4637- comerţ  cu ridicata cu cafea, ceai,cacao i condimente; 
463 8 - comerţ  cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pete,crustacee i mo1ute; 
4639 - comerţ  cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi i tutun; 
Cod CAEN 464 -comerţ  cu ridicata al bunurilor de consum 
4641 - comerţ  cu ridicata al produselor textile; 
4642 - comerţ  cu ridicata al îmbrăcămintei i încălţămintei; 
4643 - comerţ  cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio i 
televizoarelor; 
4644- comerţ  cu ridicata aI produselor din ceramică, sticlărie i produse de întreţinere; 
4645- comerţ  cu ridicata al produselor cosmetice i de parfumerie; 
4647 - comerţ  cu ridicata al mobilei,covoarelor i a articolelor de iluminat; 
4648- comerţ  cu ridicata al ceasurilor i bijuteriilor; 
4649- comerţ  cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 
Cod CAEN 467 - Comerţ  cu ridicata specializat al altor produse 
4672 - comerţ  cu ridicata de componente i echipamente electronice i de telecomunicaţii; 
4673- comerţ  cu ridicata al materialului lemnos i a materialelor de construcţie i echipamentelor 

sanitare; 
4675- comerţ  cu ridicata al produselor chimice; 
Cod CAEN 471 - comerţ  cu amănuntul în maga.ziie nespecializate 
471 1- comerţ  cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vnzare predominantă  de produse 

alimentare, băuturi i tutun; 
47 1 9 - comerţ  cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă  de produse 
nealimentare; 
Cod CAEN 472- comerţ  cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor i al produselor din 
tutun, în magazine specializate 
472 1- comerţ  cu amănuntul al fructelor i legumelor proaspete,în magazine specializate, 
4722- comerţ  cu amănuntul al cămii i al produselor din carne, în magazine specializate; 
4723 - comerţ  cu amănuntul al pete1ui,crustacee1or, mo1ute1or, în magazine specializate; 
4724- comerţ  cu amănuntul al pâinii,produselor de patiserie i produselor zaharoase, în magazine 
specializate; 
4725- comerţ  cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate; 
4726- comerţ  cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate; 
4729- comerţ  cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate; 
Cod CAEN 474- comerţ  cu amănuntul al echipamentului informatic ş  de telecomunicaţii în 
magazine specializate 
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4743- comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate; 
4751- comerţ cu amănuntul al textilelor,In magazine specializate: 
4752-mcomerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie.al  articolelor din sticlă şi a celor pentru 
vopsit,in magazine specializate; 
4753- comerţ cu amănuntul al covoarelor,carpetelor,tapetelor i a altor acoperitoare de podea, in 
magazine specializate; 
4754- comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic, in 
magazine specializate; 
Cod CAEN 477- comerţ cu amănuntul al altor bunuri, in magazine specializate 
4771- comerţ cu amănuntul al imbrăcămintei,in magazine specializate; 
4772 — comerţ cu amănuntul al incălţămintei i articolelor din piele, in magazine specializate; 
4774-comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice,in magazine specializate; 
4775- comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice i de parfumerie,in magazine specializate; 
4776-comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor i seminţelor;comerţ cu amănuntul al animalelor de 
companie i a hranei pentru acestea, în magazine specializate; 
4777- comerţ cu amănuntul al ceasurilor i bijuteriilor, in magazine specializate; 
4778- comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate(cu excepţia armelor şi 
muniţiilor); 
4779- comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine; 
Cod CAEN 478 —comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri,chioşcuri,pieţe 
4781- comerţ cu amănuntul al produselor alimentare,băuturilor i produselor din tutun efectuat 

prin standuri,chioşcuri i pieţe; 
4782- comerţ cu amănuntul al textilelor,imbrăcămintei i incălţămintei efectuat prin 
standuri,chioşcuri i pieţe; 
4789- comerţ cu amănuntul prin standuri,chioşcuri i pieţe al altor produse; 
Cod CAEN 521 — depozitări 
5210-depozitări 
Cod CAEN 522- activităţi anexe pentru transporturi 
5221- activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 
5224- manipulări 
5229- alte activităţi anexe transporturilor 
Cod CAEN 551- hoteluri i alte facilitate de cazare similare 
5510-hoteluri i alte facilitate de cazare similare 
Cod CAEN 552- facilităţi de cazare pentru vacanţe i perioade de scurtă durată 
5520- facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 
Cod CAEN 553- parcuri pentru rulote,campinguri i tabere 
5530- parcuri pentru rulote,campinguri i tabere 
Cod CAEN 559- alte servicii de cazare 
5590- alte servicii de cazare 
Cod CAEN 561- restaurante 
5610-restaurante 
Cod CAEN 562- activităţi de alimentaţie(catering) pentru evenimente i alte servicii de alimentaţie 
5621- activităţi de alimentaţie(catering) pentru evenimente 
5629-alte servicii de alimentaţie n.c.a. 
Cod CAEN 563- baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 
5630-- baruri i alte activităţi de servire a băuturilor 
Cod CAEN 772- activităţi de inchiriere i leasing cu bunuri personale şi gospodăreşti 
7721- activităţi de inchiriere i leasing cu bunuri recreaţionale i echipament sportiv 
7722-Inchirierea de casete video i discuri(CD,DVD-uri) 
Cod CAEN 813- activităţi de Intreţinere peisagistică 

8130- activităţi de intreţinere peisagistică 
Cod CAEN 013-cultivarea plantelor pentru inmulţire 
Cod CAEN 823- activităţi de organizare a expoziţiilor,târgurilor i congreselor 
8230-- activităţi de organizare a expoziţiilor,târgurilor i congreselor 
Cod CAEN 931- activităţi sportive 
9311- activităţi ale bazelor sportive 
9313- activităţi ale centrelor de fitness 
9319- alte activităţi sportive 
Cod CAEN 932- alte activităţi recreative i distractive 
9321-bâlciuri i parcuri de distracţii 
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9329-alte ictivilăti recreati c s distractive n.c.a. 
Cod CAEN 951- repararea caculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii 
9511- repararea calculatoare;or şi a echipamentelor periferice 
9512- repararea echipametn,:lor de comunicaţii 
9520-reparaţii articole personale i de uz gospodăresc 
9521- repararea aparatelor e;ectronice de uz casnic 
9522- repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă i grădină 
9523- repararea Incălţămintei şi a articolelor din piele 
9524-repararea mobile şi a furniturilor casnice 
9525- repararea ceasurilor şi bljuteriilor 
9529- repararea articolelor de uz personal i gospodăresc n.c.a. 
Cod CAEN 960- alte activităţi de servicii 
9601- spălarea i curăţarea(uscarea) articolelor textile i a produselor din blană 
9602- coafură i alte activităţi de infrumusetare 
9603- activităţi de pompe funebre i similar 
9604- activităţi de intreţinere corporală 
9609-alte activităţi de servicii n.c.a. 

Art. 6 Domeniul secundar de activitate  
- 	9603 — activitati de pompe funebre si sitnilar 

(1)Activitatea principală: 
Cod CAEN 2361 — fabricarea produselor din bcton pentru constructli; 
Cod CAEN 2369 — fabrk,area altor produse din beton , ciment si imos; 
Cod CAEN 2370 — taierea, fasonarea si finisarea pietrei; 
Cod CAEN 3811 — colectare deseuri nepericuloase; 
Cod CAEN 3812 - colectare deseuri periculoase; 
Cod CAEN 3831 — demontarea (dezasarahlarea0 Inasinilor si echipamentelor scoase din uz pentru 

materialelor; 
3900 — activitati si servicii de decontaminare; 
4312 — lucrari de pregatire a terenului; 
4332 — lucrari de tamplarie duIgherie; 
4333 — lucrari de pardosire si placare a peretilor; 
4334 - lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri; 
4339 alte lucrari de finisare; 
4619 — intermediari in comertul cu produse diverse; 
4941 transporturi rutiere de marfuri; 
5210 depozitari; 
5224 — manipulari; 
5229 -- alte activitati anexe transporturilor; 
7111 — activitati de arhitectura; 
7410 - activitati de design specializat; 
771 1 — activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare; 
7712 — activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele; 
8129 — alte activitati de curatenie n.c.a.; 
8130 — activitati de intretinere peisagistica; 
9609 — alte activitati de servicii n.c.a. 

(4fiocietatea va putea desfăşura orice altă activitate legală, direet sau prin intermediari, sau Işi va 
putm lărgi, moc lifica şi adapta obiectul de activitate, 1n condiţille prevăzute de prezentul act 
corfititutiv şi cu respectarea legislaţiei 1n vigoare. 

Atit7 Pentru re: alizarea obiectului de activitate societatea PIETE PREST TEC S.R.L. preia in 
cowesiune, de 1 Consiliul Local, bunurile ce aparţin domeniulul public de interes local. 

recuperarea 
Cod CAEN 
Cod CAEN 
Cod CAEN 
Cod CAEN 
Cod CAEN 
Cod CAEN 
Cod CAEN 
Cod CAEN 
Cod CAEN 
Cod CAEN 
Cod CAEN 
Cod CAEN 
Cod CAEN 
Cod CAEN 
Cod CAEN 
Cod CAEN 
Cod CAEN 
Codi CAEN 
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111. CAPITALUL SOCIAL  

Art. 8  (1) Capitalul social în numerar subscris i vărsat este de 200 lei divizat în 20 părţi sociale a 
câte 0 lei fiecare parte i este constituit din următoarele aporturi 
- Unitatea Administrativ Teritoriala Tecuci prin Consiliul Local al Municipiului Tecuci cu un 

aport 190 lei reprezentând 19 parţi sociale; 
- Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SRL Tecuci, cu un aport de 10 lei 
reprezentând o parte socială. 

Art. 9 (1) Participarea asociaţilor la profit i pierderi este proporţională  cu cota de participare la 
constituirea capitalului social, după  cum urmează : 

- UAT Tecuci deţine 95% din capitalul social; 
- Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SRL . deţine 5% din capitalul social. 

Art. 10  (1) Transmiterea parţială  sau totală  a părţilor sociale către persoane din afara societăţii este 
permisă  numai prin hotărârea asociaţilor. 
(2) Transmiterea părţilor sociale este supusă  înscrierii în Registrul Comerţului i în Registrul 
societăţii. Faţă  de terţi, transmiterea are efect numai din momentul înscrierii în Registrul 
Comerţului a acestei operaţiuni. 

Art. 11  (1) Obligaţiile societăţii sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociaţii răspund în limita 
valorii aporturilor lor la capitalul social. 
(2) Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de creanţe sau obligaţii ale asociaţilor, putând fi 
urmărită  numai cota ce li se cuvine din profitul net, iar după  dizolvare cota-parte ce le revine prin 
lichidarea societăţii, conform dispoziţiilor legale în materie. 

Art. 12  Capitalul social poate fi majorat în baza hotărârii asociaţilor, prin admiterea de noi 
asociaţi cu aporturile lor, prin includerea de rezerve sau profituri cuvenite asociaţilor, efectuarea 
de noi aporturi de capital în numerar i/sau în natură, acestea din urmă  fiind evaluate de către 
experţi sau prin alte modalităţi legale. 

Art. 13  (1) Capitalul social va putea fi redus în baza hotărârii asociaţilor prin: 
micorarea numărului de părţi sociale; 
reducerea valorii nominale a părţilor sociale; 
scutirea totală  sau parţială  a asociaţilor de plata vărsămintelor datorate; 
alte procedee prevăzute de lege. 
(2) Hotărârea privind reducerea capitalului social devine operantă  numai după  două  luni de la 
publicarea acesteia în Monitorul Oficial. 

Art. 14  Cheltuielile pentru obţinerea licenţelor i avizelor necesare desfăşurării activităţii societăţii 
cât i cele ocazionate de formalităţile premergătoare, procedurilor de constituire a societăţii se 
suportă  din fondul constituit cu această  destinaţie. 

Art. 15  Mijloacele fixe necesare desfăşurării obiectului de activitate (terenuri, construcţii, instalaţii 
i alte asemenea, ce aparţin domeniului public) vor fi date în concesiune fără  ca acestea să  devină  

proprietatea societăţii. 

Iv. FUNCTIONAREA SOCIETĂTII 

Art. 16  Hotărârile privind organizarea i funcţionarea societăţii se adoptă  de către asociaţi, care 
vor exercita atribuţiile adunării generale, respectiv: 
a.) stabilesc strategia de marketing; 
b.) întocmesc proiectul de bilanţ  contabil şi propun repartizarea profitului net; 
c.) duc la îndeplinire hotărârile consiliului local privind organizarea i funcţionarea societăţii. 
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17 ( 	Administratorul societăţii este obligat să convoace adunarea gencrală in ce mult 40 
zije de la Mcbeierea exerciţiului financiar şi în şedinţe extraordinare ori de căte ori va fi nevoie. 
(2) Adunarea generală orclinară se va convoca cu cel puţin 10 zile inainte de ziva fixată pentru 
ţinerea acesteia. 
(3) Adunarea generală extraordinară se convocă cu cel puţin 5 zile inainte de ziva fixată pentru 
ţinerea acesteia. 

Art. 18 in cazul în care administratorul societăţii nu-şi indeplineşte obligaţia prevăzută la art.17, 
adunarea generală va fi eonvocată de către asociatul care deţine cel puţin % din capitalul social, cu 
respectarea prevederilor art. 199 alin. 5 din Legea nr.31/1990. 

Art. 19 (1) Adunarea generală se va ţine la sediul societăţii, iar convocatorul va cuprinde 
obligatoriu ordinea de zi. 
(2) In cazul in care, ordinea de zi cuprinde modificarea actului constitutiv, convocatorul va 
menţiona textul integral al modificărilor propuse. 

Art. 20 (1) Secretarul AGA va asigura indeplinirea procedurii de convocare a adunării generale, 
conform prevederilor Legii nr. 31/1990 şi a prezentului act constitutiv. 
(2) Dezbaterile in rezumat vor fi consemnate intr-un proces-verbal al adunării ce va constata 

indeplinirea formalităţilor privind convocare, data şi locul ţinerii adunării, cvorumul, ordinea de zi, 
modalitatea de vot (deschis sau secret), hotărkile luate şi numărul de voturi exprimate pentru sau 
impotrivă. 
(3)Hotătirea adoptată, va cuprinde obligatoriu, numele persoanei împuternicite cu Indeplinirea 
formalităţilor de publicitate şi ihregistrare a hotărdrii, conform prevederilor Legii nr. 31/1990. 
(4)Hotărârtle adoptate de AGA vor fi semnate de cei doi asociaţi. 

V. MODALITATEA DE REPREZENTARE A ASOCIATILOR 

Art. 21 (1) U.A.T. Municipiul Tecuci prin organul său deliberativ — Consiliul Local Tecuci, in 
calitate de asociat, va desemna pe doamna Mardare Geta in calitate de reprezentant unic pentru a 
exercita drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de asociat, 1n AGA, cu competenţa de a lua 
hotărari pentru bunul mers al societăţii 
(2) Societatea COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE 	Tecuci va fi reprezentată 1n 
exercitarea drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din calitatea de asociat in AGA, de directorul 
general 
(3) Hotărârile AGA vor avea la bază hotărki adoptate de Consillul local pentru buna desfăşurare a 
activităţii societăţii, conform atribuţiilor stabilite de lege. 

Art. 22  (1) AGA adoptă hotărdri privind : 
a.) organigrama şi statul de funcţii; 
b.) alegerea şi eliberarea administratorului/directorului general, directorului executiv, sau după caz 
lichidatorului, stabilindu-le remuneraţiile cuvenite pentru exerciţiul 1n curs; 
c.) se pronunţă asupra gestiunii administratorului şi directorului executiv; 
d.) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare; 
e.) stabileşte competenţele şi responsabilităţile administratorului şi ale directorului executiv; 
f.) hotărăşte bugetul anual de venituri şi cheltuieli; 
g.) modifică sau, după caz, aprobă, bilanţul contabil şi repartizarea profitului net; 
h.) majorarea sau reducerea capitalului social; 
i.) hotărăşte conţinutul contractului de administrare ce urmează a fi 1ncheiat cu administratorul 
societăţii; 

Art. 23  (1) Directorul General al Societăţii COMPANIA. DE UTILITATI PUBLICE şi domnul 
Anton Nicolae sunt obligaţi să participe la toate şedintele AGA 1n care se discută şi se supune la 
vot adoptarea unor hotărări ce interesează societatea 
(2) Reprezentantii asociaţilor menţionati la alineatul 1 au dreptul de a-şi argumenta ropunerile 
făcute şi de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la hotărârile ce urmează a fi supuse la vot. 
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VI. ADMINISTRAREA SOCIETĂTII. 

Art. 24  (1) Societatea este administrată de un administrator unic numit de asociaţi, pentru un 
mandat de 2 ani. 
(2). Administrator al societăţii este dl. IONIŢĂ FLORIAN, cetăţean român, 

, domiciliat in MUN. TECUCI, 

(3). Dl. IONITĂ FLORIAN este numit administrator pana la data de 01.08.2021 
(4). Administratorul unic indeplineşte funcţia de director general al societăţii şi are atribuţii limitate 
conform prevederilor art. 25 şi art. 26 din prezentul act constitutiv. 

Art. 25.  Directorul general are in principal următoarele atribuţii: 
Reprezintă societatea in relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice, cu organe ale statului şi 
ale justiţiei; 

- Coordonează intreaga activitate a societăţii; 
- are drept de semnătură in bancă; 
- angajează personalul pe baza contractelor individuale de muncă cu respectarea organigramei, a 

statului de funcţii şi a grilelor de salarii stabilite de consiliul local; 
- aprobă operaţiunile de incasări şi plăţi ale societăţii; 
- prezintă la cererea reprezentanţilor asociaţilor, sau a consiliului local situaţia economico-

financiară a societăţii; 
- calculează şi certifică realitatea dividendelor; 
- exercită controlul operativ in societate, răspunde pentru integritatea şi buna administrare a 

patrimoniului societăţii; 

Art. 26. (1). Administratorului societăţii îi este interzis să: 
- contracteze imprumuturi bancare in numele societăţii; 
- să constituie gaj sau ipotecă asupra bunurilor societăţii; 
- să instrăineze bunuri ce fac parte din patrimonial societăţii; 
(2). Administratorul poate incheia contracte cu terţe persoane fizice sau juridice numai după ce 
acestea au fost supuse avizării de către primar şi contabilul sef al Unităţii Administrativ - 
Teritoriale. Fac excepţie de la prevederile alin. 2 contractele incheiate cu Unitatea Administrativ - 
Teritorială Municipiul Tecuci. 

Art. 27.(1).Durata mandatului administratorului este stabilită de asociaţi. 
(2) Administratorul este intotdeauna revocabil pe baza hotărârii asociaţilor. Revocarea nu atrage 
după,. sine plata daunelor-interese din partea societăţii. 
(3) In situaţia revocării pronunţate astfel, administratorul revocat incetează imediat din funcţie de 
plin drept. 
(4) Funcţiile administratorului incetează in caz de deces, interdicţie, faliment personal, revocare, 
incompatibilitate de funcţii sau ca urmare a incapacităţii fizice sau mentale. 
(5) Administratorul poate renunţa la funcţia sa, cu condiţia anunţării în prealabil a asociaţilor, cu 
trei luni inainte, printr-o scrisoare simplă, sub rezerva dreptului societăţii de a solicita daune - 
interese administratorului care demisionează din rea voinţă şi f-ară cauză legitimă. 
(6) incetarea funcţiilor administratorului pentru oricare dintre cauzele menţionate mai sus nu 
antrenează dizolvarea societăţii. 
(7) Prevederile prezentului articol se aplică şi in cazul directorului executiv. 

Art. 28  in cazul "in care, administratorul societăţii nu-şi poate exercita temporar atribuţiile, sau in 
caz de vacanţă a funcţiei, administrarea societăţii va fi asigurată de directorul executiv. 

Art. 29.  Contractul de administrare va fi semnat de administrator şi de cei doi reprezentanţi legali 
ai asociaţilor. 
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VII. ACTIV1TATEA ECONOMICĂ A SOCIETĂTII. 

Art. 30  (1) Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie şi se incheie la data de 31 
decembrie a fiecărui an. Primul exercitiu financiar incepe de la data inmatriculării societătii. 
(2) Bilantul contabil şi contul de profit şi pierderi va fi intocmit conform prevederilor legale in 
materie. 
(3) Din beneficiile societătii se va prelua în fiecare an, cel putin 5% , pentru formarea fondului de 
rezervă, până ce acest fond va atinge cel putin a cincea parte din capitalul social. 

Art. 31  Bilantul contabil va fi suspus aprobării asociatilor, după care, în termen de 15 zile, va fi 
depus prin grija administratorului la administratia financiară. 

Art. 32  Evidenta contabilă se organizează şi se conduce potrivit legii şi normelor metodologice 
elaborate de Ministerul Finantelor. 

Art. 33  (1) După deducerea impozitului datorat bugetului de stat, profitul realizat se repartizează 
sub formă de dividende asociatilor proportional cu cota de participate la capitalul social. 
(2) În cazul în care societatea inregistrează pierderi, asocialii sunt obligati să analizeze şi să ia 
măsurile ce se impun. 

Art. 34  Gestiunea societătii este controlată de către serviciu de contabilitate din cadrul Unitătii 
Administrativ - Teritoriale sau, de o persoană autorizată, numităde Consiliul local. 

VIII.MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVARE, LICHIDARE. 

Art. 35  Modificarea formei juridice a societătii devine opozabilă tertilor după indeplinirea 
formalitătilor de autentificare, autorizare, publicitate, inmatriculare şi inregistrare, cerute de lege la 
infiintarea societătii. 

Art. 36  Au ca efect dizolvarea societătii: 
a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societătii; 
b) declararea nulităţii societătii; 
c) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui dintre asociati; 
d) falimentul societătii; 
e) alte cauze autorizate de lege. 

Art. 37  (1) Lichidarea societătii se face de către un lichidator, numit în conditiile legii. 
(2) Lichidatorul va putea fi numai o persoană fizică sau juridică autorizată, conform legii. 

Art. 38  (1) Din momentul intrării în functiune a lichidatorului, mandatul administratorului 
incetează. 
(2) Lichidatorul are aceiaşi răspundere ca şi administratorul. 

Art. 39.  Lichidatorii pot apărea in fata instantelor judecătoreşti şi pot incheia tranzactii şi 
compromisuri cu creditorii societătii cu respectarea prevederilor legale in materie. 

Art. 40  Din sumele rezultate din lichidarea societătii vor fi satisfăcuti creditorii privilegiati şi apoi 
ceilalti creditori. 

Art. 41  (1) Lichidatorul v-a intocmi bilantul de lichidare şi va face propuneri de repartizare a 
rezultatelor financiare ale lichidării, conform calculului şi repartizării beneficiilor şi pierderilor, 
aprobat de Consiliul local. 
(2) După terminarea lichidării, lichidatorul trebuie să ceară radierea societătii din registrul 
comertului. 
(3) Toate documentele emise de societate in perioada lichidării vor contine denumirea societătii, 
urmată de cuvintele "societate in lichidare". 
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Art. 42 Prevederile prezentului act constituti \ se completează cu orice alte dispoziţii legale 
aplicabile societăţilor comerciale. 

Art. 43.  Prezentul act constitutiv s-a incheiat in 4 exemplare. 

U.A.T. TECUCI 	 SOCIETATEA 
REPREZENTAT DE, 	 COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE S.R.L. 

Mardare Geta 	 REPREZENTAT DE, 

Paladi 
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