
Initiator: Lucian — Grigore COSTIN, Primarul Municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului: 95/21.07.2021; 
Consliul Local Municipiului Tecuci, Judetul Galati, intrunit in sedinta  L9D~,e din data de 

ROMÂNIA 

JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCJ 

HOTĂRÂREA NR.  y,)  
DIN  2,9 077.,20  

Privind: aprobarea modificarii Actului Constitutiv al COMPANIEI DE UTILITATI PUBLICE 
TECUCI S.R.L 

Avand in vedere Referatul de aprobare a initiatorului inregistrat sub nr. 39105/21.07.2021; 
Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Serviciul Monitorizare Servicii Publice, 

inregistrat la U.A.T. Municipiul Tecuci sub nr. 39106/21.07.2021; 
Avand in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 	 • 
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. 129 alin. 1, alin. 2 lit. (a), alin. 3 lit. (d) din O.U.G. 57/2019 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 in vedere prevederile art. 196 alin 1 lit. (a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ;. 

HOTĂRĂŞTE: 

Se aproba modificarea art.6 alin (2) din Actul Constitutiv al COMPANIEI DE UTILITATI 
PUBLICE TECUCI S.R.L, prin adaugarea urmatoarelor activitati: 
„4931 - Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 
4520 - intreţinerea şi repararea autovehiculelor" 

Art.2. Se imputerniceste administratorul societatii COMPANIEI DE UTILITATI PUBLICE 
TECUCI SRL 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 

PREŞEDIN 
6/9/7ir 

Contrasemneaza pentru legalitate 

Secretar general 

Jr. George Lucian Borsan 



ROMANIA 
JUDETUL GALAT1 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 39105/21.07.2021 

REFERAT DE APROBARE 

Privind: aprobarea modificarii Actului Constitutiv al COMPANIEI DE UTILITATI 
PUBLICE TECUCI S.R.L 

Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L, este o societate de 
interes public local, al carui asociat unic este UAT Municipiul Tecuci. 

Obiectul principal de activitate al acestei societati este activitatea: Colectarea deseurilor 
nepericuloase. 

Avand in vedere propunerea Consiliul Local privind atribuirea Serviciului de transport 
public local catre COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L este necesara 
extinderea obiectului de activitate si in domeniul transporturilor. 

In acest sens, se impune adaugarea in Actul constitutiv al societatii a codufilor CAEN 
pentru activitatile secundare si anume: 

„4931 - Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 
4520 - intreţinerea şi repararea autovehiculelor" 

Conform prevederilor art. 194 alin. 1 lit. (d) din Legea nr. 31/1990 privind Societatile 
comerciale, republicata cu modificarile si completafile ulterioare, Adunarea generală a asociaţilor 
are printre obligaţiile principale si modificarea actului consti-tutiv. 

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată cu modificarile si completarile 
ulterioare, totalitatea părţilor sociale fiind deţinute de asociatul unic, acesta are totalitatea 
drepturilor şi obligaţiilor ce revin, potrivit legii, Adunării Generale a Asociaţilor, fiind exprimate 
prin hotărari ale consiliului local al municipiului Tecuci. 

Având in vedere aspectele menţionate, considerăm că este oportună promovarea proiectului 
de hotărăsre privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii COMPANIEI DE 
UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L. 

PRIMAR, 
Lucian — Grigore COSTIN 



JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 

SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE 
Nr. 39106/21.07.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea modificarii Actului Constitutiv al COMPANIEI DE UTILITATI 
PUBLICE TECUCI S.R.L 

In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 si alin. 2 lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ - Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, in toate 
problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege in competenţa altor autorităţi 
ale administraţiei publice locale sau centrale. Consiliul local exercită atribuţii privind gestionarea 
serviciilor de interes local. 

Avand in vedere situatia actuala a serviciului de transport public local din Municipiul 
Tecuci, precum si prevederile legale privind atributiile Consiliilor Locale in stabilirea unor 
programe adecvate de transport public local si atribuirea traseelor de transport prin contracte de 
delegare in asa fel incat serviciul de transport public local sa se desfasoare in vederea obtinerii 
celor mai bune rezultate pentru locuitori, se intentioneaza ca acest serviciu sa fie realizat de catre 
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L. 

In prezent COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L. nu are in obiectul de 
activitate domeniul transporturi. 

Pentru extinderea obiectului de activitate, se impune introducerea codurilor CAEN 
„4931 - Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 
4520 - intreţinerea şi repararea autovehiculelor" 

pentru activitatile secundare de la art. 6 alin (2) din actul constitutiv al COMPANIEI DE 
UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L. 

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 obligaţii principale: 

d) să modifice actul constitutiv." 
Art. 204 din aceeasi lege stipuleaza „Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a 

adunării generale ori a Consiliului de administraţie, respectiv directoratului". 
Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L este o societate de 

interes public local, cu raspundere limitata, a carui asociat unic este U.A.T. Municipiul Tecuci. 
In calitate de asociat unic, U.A.T. Municipiul Tecuci prin autoritatile sale deliberative are 

competenta de a aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii. 
In exercitarea atributiilor mentionate anterior, conform art. 129 alin. 3, lit (d) O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul local exercită, în numele uriităţii administrativ-
teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau 
regii autonome, în condiţiile legii. 

Având în vedere aspectele menţionate, considerăm că este oportună promovarea proiectului 
de hotărăsre privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii COMPANIA DE 
UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L. 

Serviciul Monitorizare Servicii Publice 
Popovici Nona 


