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ROMÂNIA                                                         Avizat, 
JUDEŢUL SATU MARE                               Secretar general al  

CONSILIUL LOCAL AL                                         comunei Bogdand 
COMUNEI BOGDAND                                   Temian Simona 

Nr. 359/SG/07.04.2021 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
pentru modificarea HOTĂRÂRII nr.53/2017 privind aprobarea infiinţării unei Societăţi 

Comerciale cu Răspundere Limitată, având ca asociat unic COMUNA BOGDAND , 
reprezentată prin Consiliul Local Bogdand 

 
Consiliul Local  Bogdand intrunit in sedinta ordinara la  data de_______________ ; 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 358/07.04.2021 întocmit de primarul comunei Bogdand 
- cererea D-lui Temian Lucian-Patriciu înregistrată sub nr. 882/09.04.2021 prin care solicită 
încetarea calității de administrator la SC Servicii Publice Bogdand SRL 
-prevederile Legii nr.31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-prevederile art. 3 si ale art.8 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 
republicată şi ale art.6 alin.(1) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, LEGEA 
nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apa si de canalizare; 
-prevederile art.35 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-dispoziţiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 

 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), art.136, alin.(3), lit.a) și art.196 alin. (1) lit. 

(a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.- (1)Se modifică art. 6 alin. (1) la HCL nr. 53/2017 privind aprobarea infiinţării unei 
Societăţi Comerciale cu Răspundere Limitată, având ca asociat unic COMUNA BOGDAND , 
reprezentată prin Consiliul Local Bogdand și va avea următorul conținut: 

” Se numeşte administrator executiv interimar al S.C. SERVICII PUBLICE BOGDAND  S.R.L. 
dl. Mihaly Sandor” 

 
(2) Se aprobă modificarea art. 18.3 din Actul Constitutiv AL SOCIETĂŢII COMERCIALE 

CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ„SERVICII PUBLICE BOGDAND“ SRL în sensul înlocuirii 
paragrafului ” D-nul Temian Lucian-Patriciu, cetatean român, născut la data de 14.04.1965, avand 
CNP 1650414240043 este desemnat în calitate de administrator, cu caracter temporar, până la 

numirea unui administrator în condițiile legii”  cu paragraful ”D-nul Mihaly Sandor, cetatean român, 
născut la data de 16.10.1977, avand CNP 1771016304008 este desemnat în calitate de 

administrator, cu caracter temporar, până la numirea unui administrator în condițiile legii” conform 
Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
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(3) Celelalte prevederi ale HCL nr. 53/2017 rămân în vigoare. 
 

 Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
secretarul comunei Bogdand. 

Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare;  
- SC Servicii Publice Bogdand SRL; 

 
Adoptată în şedinţa ordinară  la __________. 

INIȚIATOR, 
PRIMARUL COMUNEI, 

BOJAN AUREL 

L.S 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind Codul 
Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ; 
Nr.total consilieri absenţi: -- ; 
Voturi pentru:-- ; 
Voturi împotriva: -- ; 
Abţinere:--. 
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ROMÂNIA                                                         Avizat, 
JUDEŢUL SATU MARE                               Secretar general al  
CONSILIUL LOCAL AL                                         comunei Bogdand 
COMUNEI BOGDAND                                   Temian Simona 
 

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre nr. 359/SG/07.04.2021 
 

Actul Constitutiv  
AL SOCIETĂŢII COMERCIALE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 

„SERVICII PUBLICE BOGDAND“ SRL 
 
 
 

- Subscrisa Comuna Bogdand, prin Consiliul Local al comunei Bogdand, cu sediul în 

localitatea  Bogdand, nr.310/A, jud. Satu Mare, reprezentată prin primar Bojan Aurel, născut la data 

de 24 februarie 1960, CNP 1600224304027, domiciliat in loc. Corund, nr. 114, judetul Satu Mare, 

legitimat cu CI seria SM, nr. 542453 , eliberata de SPCLEP Tasnad  la data de 26. 02. 2014 , legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Bogdand nr. 53/2017, în calitate de 

asociat; 

- a convenit să încheie prezentul Act constitutiv, pentru constituirea unei societăţi cu 

raspundere limitata, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale tuturor prevederilor legale in vigoare aplicabile societatilor comerciale, ale Legii nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum 

si ale prevederilor prezentului Act constitutiv. 

- Societatea se constituie ca operator regional al serviciului de salubrizare a 

localităţilor, în sensul Legii nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
- CAPITOLUL I – 

 

 FORMA, DENUMIREA, SEDIUL, DURATA, OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 

1. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂŢII 

 Societatea este persoană juridică română constituită în forma societăţii cu răspundere 

limitată. 

 In cazul in care adunarea generala va hotărâ transformarea formei juridice a societăţii, 

aceasta transformare va determina in mod obligatoriu modificarea pct. 1.1 de mai sus, 

precum si indeplinirea formalitatilor de autorizare, publicitate, inmatriculare si 

inregistrare, impuse de lege pentru infiintarea societatii. 

2. DENUMIREA SOCIETĂŢII 

 Denumirea societăţii este „ SERVICII PUBLICE BOGDAND” S.R.L., în conformitate cu 

dovada privind disponibilitatea firmei nr. 46280 din 15.12.2017. 

 În toate actele, publicaţiile, facturile şi orice alte documente emanând de la societate, 

denumirea societăţii va fi urmată de iniţialele S.R.L., sediul, numărul de înmatriculare în 

Registrul Comertului şi codul unic de identificare. 

3. SEDIUL SOCIETĂŢII 
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 Sediul societatii este in România, localitatea  Bogdand , nr. 66, jud. Satu Mare.  

 Societatea îşi va putea schimba sediul şi va putea înfiinţa sucursale, filiale, puncte de 

lucru, birouri, reprezentanţe, agenţii oriunde în România sau în străinatate numai în 

urma hotărârii Adunării generale, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

 Deţinerea spaţiilor necesare desfăşurarii activităţii societăţii se va face în oricare dintre 

formele îngăduite de lege: contract de închiriere, contract de asociere, act de vanzare-

cumparare, donaţie şi altele. 

4. DURATA SOCIETĂŢII 

 Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în 

Registrul Comerţului. 

5. OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 5.1. Obiectul de activitate principala al societăţii este prestarea activităților serviciului de 

salubrizare a localităţilor,  grupa 381 clasa 3811 Cod CAEN, în sensul prevederilor art.1 alin.(2) lit.e) 

din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de interes public. 

 

5.2. Conform nomenclatorului privind clasificarea activităţilor din economia nationala - CAEN, 

obiectul de activitate al societăţii este: 

- Societatea va presta următoarele activități:  

3811  Colectarea deșeurilor nepericuloase 

 - Activităţi secundare:  

0111  Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de 

seminţe oleaginoase 

0113  Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 

0114  Cultivarea trestiei de zahăr 

0115  Cultivarea tutunului 

0116  Cultivarea plantelor pentru fibre textile 

0119  Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 

0121  Cultivarea strugurilor 

0122  Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale 

0123  Cultivarea fructelor citrice 

0124  Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase 

0125  Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi 

0126  Cultivarea fructelor oleaginoase 

0127  Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor 

0128  Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic 

0129  Cultivarea altor plante permanente 

0130  Cultivarea plantelor pentru înmulţire 

0141  Creşterea bovinelor de lapte 

0142  Creşterea altor bovine 

0143  Creşterea cailor şi a altor cabaline 

0144  Creşterea cămilelor şi a camelidelor 

0145  Creşterea ovinelor şi caprinelor 

0146  Creşterea porcinelor 

0147  Creşterea păsărilor 

0149  Creşterea altor animale 
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0150  Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) 

0161  Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 

0162  Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor 

0163  Activităţi după recoltare 

0164  Pregătirea seminţelor 

0170  Vânătoare,capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii 

0210  Silvicultură şi alte activităţi forestiere 

0220  Exploatarea forestieră 

0230  Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană 

0240  Activităţi de servicii anexe silviculturii 

0311  Pescuitul maritim 

0312  Pescuitul în ape dulci 

0321  Acvacultura  maritimă 

0322  Acvacultura în ape dulci 

0510  Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) 

0520  Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) 

0610  Extracţia petrolului brut 

0620  Extracţia gazelor naturale 

0710  Extracţia minereurilor feroase 

0729  Extracţia altor minereuri metalifere neferoase 

0811  Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, 

ghipsului, cretei şi a ardeziei 

0812  Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului 

0891  Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale 

0892  Extracţia turbei 

0893  Extracţia sării 

0899  Alte activităţi extractive n.c.a. 

0910  Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale 

0990  Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 

1011  Prelucrarea şi conservarea cărnii 

1012  Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre 

1013  Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 

1020  Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor 

1031  Prelucrarea şi conservarea cartofilor 

1032  Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 

1039  Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. 

1041  Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 

1042  Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare 

1051  Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 

1052  Fabricarea îngheţatei 

1061  Fabricarea produselor de morărit 

1062  Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon 

1071  Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 

1072  Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de 

patiserie 
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1073  Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare 

1081  Fabricarea zahărului 

1082  Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase 

1083  Prelucrarea ceaiului şi cafelei 

1084  Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 

1085  Fabricarea de mâncăruri preparate 

1086  Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice 

1089  Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 

1091  Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 

1092  Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie 

1101  Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 

1102  Fabricarea vinurilor din struguri 

1103  Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe 

1104  Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare 

1105  Fabricarea berii 

1106  Fabricarea malţului 

1107  Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate 

1200  Fabricarea produselor din tutun 

1310  Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 

1320  Producţia de ţesături 

1330  Finisarea materialelor textile 

1391  Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare 

1392  Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) 

1393  Fabricarea de covoare şi mochete 

1394  Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase 

1395  Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte 

1396  Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile 

1399  Fabricarea altor articole textile n.c.a. 

1411  Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 

1412  Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 

1413  Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 

1414  Fabricarea de articole de lenjerie de corp 

1419  Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 

1420  Fabricarea articolelor din blană 

1431  Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie 

1439  Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte 

1511  Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor 

1512  Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament 

1520  Fabricarea încălţămintei 

1610  Tăierea şi rindeluirea lemnului 

1621  Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn 

1622  Fabricarea parchetului asamblat în panouri 

1623  Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii 

1624  Fabricarea ambalajelor din lemn 
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1629  Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale 

vegetale împletite 

1711  Fabricarea celulozei 

1712  Fabricarea hârtiei şi cartonului 

1721  Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton 

1722  Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton 

1723  Fabricarea articolelor de papetărie 

1724  Fabricarea tapetului 

1729  Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. 

1811  Tipărirea ziarelor 

1812  Alte activităţi de tipărire n.c.a. 

1813  Servicii pregătitoare pentru pretipărire 

1814  Legătorie şi servicii conexe 

1820  Reproducerea înregistrărilor 

1910  Fabricarea produselor de cocserie 

1920  Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 

2011  Fabricarea gazelor industriale 

2012  Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor 

2014  Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 

2015  Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase 

2016  Fabricarea materialelor plastice în forme primare 

2017  Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 

2020  Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice 

2030  Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor 

2041  Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere 

2042  Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) 

2052  Fabricarea cleiurilor 

2053  Fabricarea uleiurilor esenţiale 

2059  Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 

2060  Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale 

2110  Fabricarea produselor farmaceutice de bază 

2211  Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor 

2219  Fabricarea altor produse din cauciuc 

2221  Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic 

2222  Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 

2223  Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 

2229  Fabricarea altor produse din material plastic 

2311  Fabricarea sticlei plate 

2312  Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 

2313  Fabricarea articolelor din sticlă 

2314  Fabricarea fibrelor din sticlă 

2319  Fabricarea de sticlărie tehnică 

2320  Fabricarea de produse refractare 

2331  Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică 

2332  Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă 
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2341  Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 

2342  Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 

2343  Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică 

2344  Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 

2349  Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 

2351  Fabricarea cimentului 

2352  Fabricarea varului şi ipsosului 

2361  Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 

2362  Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii 

2363  Fabricarea betonului 

2364  Fabricarea mortarului 

2365  Fabricarea produselor din azbociment 

2369  Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 

2370  Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 

2391  Fabricarea de produse abrazive 

2399  Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 

2410  Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje 

2420  Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel 

2431  Tragere la rece a barelor 

2432  Laminare la rece a benzilor înguste 

2433  Producţia de profile obţinute la rece 

2434  Trefilarea firelor la rece 

2441  Producţia metalelor preţioase 

2442  Metalurgia aluminiului 

2443  Producţia plumbului, zincului şi cositorului 

2444  Metalurgia cuprului 

2445  Producţia altor metale neferoase 

2451  Turnarea fontei 

2452  Turnarea oţelului 

2453  Turnarea metalelor neferoase uşoare 

2454  Turnarea altor metale neferoase 

2511  Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 

2512  Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 

2521  Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală 

2529  Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice 

2530  Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) 

2550  Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 

2561  Tratarea şi acoperirea metalelor 

2562  Operaţiuni de mecanică generală 

2571  Fabricarea produselor de tăiat 

2572  Fabricarea articolelor de feronerie 

2573  Fabricarea uneltelor 

2591  Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel 

2592  Fabricarea ambalajelor uşoare din metal 

2593  Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri 
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2594  Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe 

2599  Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 

2611  Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 

2612  Fabricarea altor componente electronice 

2620  Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 

2630  Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 

2640  Fabricarea produselor electronice de larg consum 

2651  Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie 

2652  Productia de ceasuri 

2660  Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie 

2670  Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice 

2680  Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor 

2711  Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice 

2712  Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii 

2720  Fabricarea de acumulatori şi baterii 

2731  Fabricarea de cabluri cu fibră optică 

2732  Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice 

2733  Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice 

2740  Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 

2751  Fabricarea de aparate electrocasnice 

2752  Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 

2790  Fabricarea altor echipamente electrice 

2811  Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi 

motociclete) 

2812  Fabricarea de motoare hidraulice 

2813  Fabricarea de pompe şi compresoare 

2814  Fabricarea de articole de robinetărie 

2815  Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie 

2821  Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor 

2822  Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat 

2823  Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a 

echipamentelor periferice) 

2824  Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric 

2825  Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic 

2829  Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a. 

2830  Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere 

2841  Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 

2849  Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 

2891  Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 

2892  Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 

2893  Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului 

2894  Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei 

2895  Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului 

2896  Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului 

2899  Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. 
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2910  Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 

2920  Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci 

2931  Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de 

autovehicule 

2932  Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 

3011  Construcţia de nave şi structuri plutitoare 

3012  Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement 

3020  Fabricarea materialului rulant 

3091  Fabricarea de motociclete 

3092  Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi 

3099  Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 

3101  Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 

3102  Fabricarea de mobilă pentru bucătării 

3103  Fabricarea de saltele şi somiere 

3109  Fabricarea de mobilă n.c.a. 

3212  Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase 

3213  Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare 

3220  Fabricarea instrumentelor muzicale 

3230  Fabricarea articolelor pentru sport 

3240  Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 

3250  Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice 

3291  Fabricarea măturilor şi periilor 

3299  Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 

3311  Repararea articolelor fabricate din metal 

3312  Repararea maşinilor 

3313  Repararea echipamentelor electronice şi optice 

3314  Repararea echipamentelor electrice 

3315  Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor 

3316  Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale 

3317  Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a. 

3319  Repararea altor echipamente 

3320  Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 

3512  Transportul energiei electrice 

3513  Distribuţia energiei electrice 

3514  Comercializarea energiei electrice 

3521  Producţia gazelor 

3522  Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte 

3523  Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte 

3530  Furnizarea de abur şi aer condiţionat 

3600  Captarea, tratarea şi distribuţia apei 

3700  Colectarea şi epurarea apelor uzate; 

3812  Colectarea deșeurilor periculoase 

3821  Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase 

3822  Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase 

3831  demontarea mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materilalelor 
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3832  Recuperarea materialelor reciclabile sortate 

3900  activități și servicii de decontaminare 

4110  Dezvoltare (promovare) imobiliară 

4120  Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 

4211  Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor 

4212  Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă  şi subterane 

4213  Construcţia de poduri şi tuneluri 

4221  Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 

4222  Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 

4291  Construcţii hidrotehnice 

4299  Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a 

4311  Lucrări de demolare a construcţiilor 

4312  Lucrări de pregătire a terenului 

4313  Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 

4321  Lucrări de instalaţii electrice 

4322  Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 

4329  Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 

4331  Lucrări de ipsoserie 

4332  Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 

4333  Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 

4334  Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 

4339  Alte lucrări de finisare 

4391  Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 

4399  Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 

4511  Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 

4519  Comerţ cu alte autovehicule 

4520  Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

4531  Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 

4532  Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 

4540  Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor 

4611  Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu 

semifabricate 

4612  Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie 

4613  Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 

4614  Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane 

4615  Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 

4616  Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele 

4617  Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun 

4618  Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 

4619  Intermedieri în comerţul cu produse diverse 

4621  Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 

4622  Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 

4623  Comerţ cu ridicata al animalelor vii 

4624  Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 

4631  Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor 
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4632  Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 

4633  Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile 

4635  Comerţ cu ridicata al produselor din tutun 

4636  Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase 

4637  Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente 

4638  Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte 

4639  Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 

4641  Comerţ cu ridicata al produselor textile 

4642  Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 

4643  Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi 

televizoarelor 

4644  Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere 

4645  Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie 

4646  Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 

4647  Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat 

4648  Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor 

4649  Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 

4651  Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului 

4652  Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii 

4661  Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor 

4662  Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte 

4663  Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii 

4664  Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat 

4665  Comerţ cu ridicata al mobilei de birou 

4666  Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou 

4669  Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente 

4671  Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate 

4672  Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 

4673  Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor 

sanitare 

4674  Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de 

încălzire 

4675  Comerţ cu ridicata al produselor chimice 

4676  Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare 

4677  Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 

4690  Comerţ cu ridicata nespecializat 

4711  Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 

alimentare, băuturi şi tutun 

4719  Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 

nealimentare 

4721  Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate 

4722  Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate 

4723  Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate 

4724  Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine 

specializate 
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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 

4730  Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate 

4741  Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine 

specializate 

4742  Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate 

4743  Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate 

4751  Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 

4752  Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, 

în magazine specializate 

4753  Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în 

magazine specializate 

4754  Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 

4759  Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., 

în magazine specializate 

4761  Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate 

4762  Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate 

4763  Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , 

în magazine specializate 

4764  Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 

4765  Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate 

4771  Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 

4772  Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate 

4773  Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 

4774  Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate 

4775  Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate 

4776  Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de 

companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate 

4777  Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate 

4778  Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 

4779  Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 

4781  Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin 

standuri, chioşcuri şi pieţe 

4782  Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, 

chioşcuri şi pieţe 

4789  Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse 

4791  Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 

4799  Comerţ cu amănuntul efectuat în afara  magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor 

4920  Transporturi de marfă pe calea ferată 

4931  Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 

4932  Transporturi cu taxiuri 

4939  Alte transporturi terestre de călători n.c.a 

4941  Transporturi rutiere de mărfuri 

4942  Servicii de mutare 
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4950  Transporturi prin conducte 

5010  Transporturi maritime şi costiere de pasageri 

5020  Transporturi maritime şi costiere de marfă 

5030  Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare 

5040  Transportul de marfă pe căi navigabile interioare 

5210  Depozitări 

5221  Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 

5222  Activităţi de servicii anexe transportului pe apă 

5223  Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene 

5224  Manipulări 

5229  Alte activităţi anexe transporturilor 

5320  Alte activităţi poştale şi de curier 

5510  Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 

5520  Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 

5530  Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 

5590  Alte servicii de cazare 

5610  Restaurante 

5621  Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 

5629  Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 

5630  Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 

5811  Activităţi de editare a cărţilor 

5812  Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare 

5813  Activităţi de editare a ziarelor 

5814  Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 

5819  Alte activităţi de editare 

5821  Activităţi de editare a jocurilor de calculator 

5829  Activităţi de editare a altor produse software 

5911  Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 

5912  Activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 

5913  Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune 

5914  Proiecţia de filme cinematografice 

5920  Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală 

6010  Activităţi de difuzare a programelor de radio 

6020  Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 

6110  Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu 

6120  Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) 

6130  Activităţi de telecomunicaţii prin satelit 

6190  Alte activităţi de telecomunicaţii 

6201  Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 

6202  Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 

6203  Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul 

6209  Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 

6311  Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 

6312  Activităţi ale portalurilor web 

6391  Activităţi ale agenţiilor de ştiri 
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6399  Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. 

6810  Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 

6820  Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 

6831  Agenţii imobiliare 

6832  Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 

7010  Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate 

7021  Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării 

7022  Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 

7111  Activităţi de arhitectură 

7112  Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 

7120  Activităţi de testări şi analize tehnice 

7311  Activităţi ale agenţiilor de publicitate 

7312  Servicii de reprezentare media 

7320  Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice 

7410  Activităţi de design specializat 

7420  Activităţi fotografice 

7430  Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) 

7490  Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 

7711  Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 

7712  Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele 

7721  Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv 

7722  Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri) 

7729  Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. 

7731  Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole 

7732  Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii 

7733  Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 

7734  Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport pe apă 

7735  Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport aerian 

7739  Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. 

7810  Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 

7820  Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 

7830  Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă 

7911  Activităţi ale agenţiilor turistice 

7912  Activităţi ale tur-operatorilor 

7990  Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 

8121  Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 

8129  Alte activităţi de curăţenie 

8130  Activităţi de întreţinere peisagistică 

8211  Activităţi combinate de secretariat 

8219  Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de 

secretariat 

8220  Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 

8230  Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 

8291  Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 

8292  Activităţi de ambalare 
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8299  Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 

8551  Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional 

8552  Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.) 

8553  Şcoli de conducere (pilotaj) 

8559  Alte forme de învăţământ n.c.a. 

8560  Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 

9001  Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 

9002  Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole) 

9003  Activităţi de creaţie artistică 

9004  Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole 

9101  Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor 

9311  Activităţi ale bazelor sportive 

9313  Activităţi ale centrelor de fitness 

9319  Alte activităţi sportive 

9321  Bâlciuri şi parcuri de distracţii 

9329  Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 

9511  Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 

9512  Repararea echipamentelor de comunicaţii 

9521  Repararea aparatelor electronice de uz casnic 

9522  Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină 

9523  Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 

9524  Repararea mobilei şi a furniturilor casnice 

9525  Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 

9529  Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. 

9601  Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 

9602  Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 

9603  Activităţi de pompe funebre şi similare 

9604  Activităţi de întreţinere corporală 

9609  Alte activităţi de servicii n.c.a. 

9700  Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic 

9810  Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu 

9820  Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii 

 

5.3. Aceste activitati se vor realiza impreuna sau separat, în oricare dintre domeniile aratate, 

societatea urmând a desfăşura toate acele activităţi conexe necesare realizării obiectului de 

activitate propus, în conformitate cu reglementările legale existente. 

5.4. Asociatul se obligă să obţină avizele şi autorizaţiile necesare desfăşurării obiectului de 

activitate. 

5.5. Societatea îşi va putea realiza obiectul de activitate atât în România, cât şi în străinătate, 

precum şi în zone libere, în lei sau în valută, în orice condiţii, cu respectarea dispoziţiilor 

legislaţiei în vigoare. 

5.6. Societatea va putea participa, în calitate de acţionar sau asociat, la alte societăţi comerciale, în 

condiţiile legislaţiei în vigoare. 
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5.7. Societatea va putea desfăşura orice altă activitate legată direct sau indirect de obiectul său sau 

îşi va putea lărgi, modifica şi adapta obiectul de activitate, în condiţiile prevăzute de prezentul 

act constitutiv şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

 

CAPITOLUL II - CAPITALUL SOCIAL 

 

6. CAPITALUL SOCIAL 

6.1. Asociatul a hotărât ca societatea să aibă un capital social în valoare de  500 lei, în numerar,. 

6.2. Capitalul social este divizat  în 20 părţi sociale egale, fiecare având o valoare nominală de 

minimum  25  lei, subscrise şi integral vărsate de asociat la data constituirii societăţii. 

6.3. Capitalul social al societăţii este asigurat de asociat prin aporturi în numerar sau/şi, dupa caz, 

în natură. 

6.4. Bunurile care vor fi eventual constituite ca aport social în natură la capitalul social, pe parcursul 

desfăşurării activităţii societăţii, vor deveni proprietatea acesteia şi nu vor putea fi înstrăinate 

decât cu acordul, în unanimitate, al consiliului local, cu majoritate absolută.  

6.5. Asociatul va decide ulterior, în condiţiile legii şi ale prezentului act constitutiv, cu privire la 

majorarea sau diminuarea capitalului social, dupa caz. 

6.6. Asociatul se obligă să menţină o valoare netă minimă a capitalului, în conformitate cu 

prevederile legii aplicabile societăţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul circulaţiei bunurilor 

incluse în obiectul de activitate. 

7. APORTUL ASOCIATULUI 

7.2. Participarea asociatului la beneficii şi pierderi se determină în raport cu numărul şi valoarea 

părţilor sociale deţinute, conform legii. 

7.3 Asociatul este obligat să depună integral aporturile subscrise, la data şi în limitele unei 

asemenea subscriptii, în conformitate cu cerinţele legii. 

 

8. PĂRŢILE SOCIALE 

8.1. Deţinerea de părţi sociale implică de drept recunoaşterea şi însuşirea prevederilor actului 

constitutiv al societăţii, cu toate modificările şi completările ulterioare. 

8.2. Părţile sociale sunt egale ca valoare şi indivizibile, conferind asociatului dreptul să-şi primească 

dividendele. 

8.3. Cesiunea parţială sau totală a părţilor sociale către terţi se face prin hotărârea consiliului local, 

adoptată cu majoritate absolută, precum şi cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă, 

prevăzute de lege. 

9. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL 

9.1. Capitalul social poate fi majorat în baza hotărârii Asociatului unic, prin includerea de rezerve 

sau profituri cuvenite asociatului, efectuarea de noi aporturi de capital în numerar şi/sau în 

natură. 

9.2. Majorarea capitalului social se va realiza conform procedurii prevăzute de lege. 

10. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL 

10.1. Capitalul social poate fi redus în baza hotărârii Asociatului unic, cu condiţia de a nu depăşi 

limita minimă prevăzută de lege. Într-un asemenea caz, se vor arata motivele pentru care se 

face reducerea şi procedeul care va fi utilizat pentru efectuarea ei. 

10.2. Hotărârea de reducere a capitalului social devine operantă numai după expirarea termenelor 

legale. 
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CAPITOLUL III - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR 

 

11. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE DECURGÂND DIN PĂRŢILE SOCIALE 

11.1. Societatea va ţine evidenţa părţilor sociale într-un registru ce se păstrează la sediul societăţii. 

11.2. Administratorii vor elibera, la cerere, un certificat constatator al drepturilor asupra părţilor 

sociale, dar cu menţiunea că acesta nu poate servi ca titlu pentru transmiterea drepturilor 

constatate, sub sancţiunea nulităţii transmiterii. 

11.3. Fiecare parte sociala subscrisă şi vărsată conferă posesorului ei participarea la profit sau la 

activul social, precum şi alte drepturi prevăzute în Actul constitutiv. 

12. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE DECURGÂND DIN EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT 

12.1. Hotărârile privind organizarea şi funcţionarea societăţii vor fi luate de Asociatul unic. 

12.2. Pentru hotărârile privind modificarea Actului constitutiv al societăţii este necesară aprobarea 

consiliului local cu majoritate absolută. 

13. OBLIGAŢIA DE VĂRSĂMÂNT 

13.1. Asociatul unic este obligat să verse capitalul social, în strictă conformitate cu dispoziţiile legii şi 

ale prezentului Act constitutiv. 

14. RĂSPUNDEREA ASOCIATULUI 

14.1. Asociatul  răspunde numai în limitele părţilor sociale, obligaţiile societăţii fiind garantate cu 

patrimoniul ei social. 

14.2. Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii, obligaţiile societăţii fiind garantate cu 

capitalul ei social. 

14.3. Un creditor al asociatului unic poate formula pretenţii numai asupra părţii din beneficiul 

societăţii care i se va repartiza acestuia ori din ceea ce îi va reveni la lichidarea societăţii, 

conform prevederilor Actului constitutiv. 

 

 

CAPITOLUL IV - CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII 

 

15. ASOCIATUL UNIC 

15.1. Organul suprem de conducere a societătii este Asociatul unic. 

15.2. Asociatul unic are următoarele atribuții:. 

a) să aprobe bilanţul contabil şi să stabilească repartizarea beneficiului net; 

b) să desemneze pe administratori, să-i revoce şi să le dea descărcare de activitatea lor; 

c) să decidă urmărirea administratorilor pentru daunele pricinuite societăţii, desemnând şi 

persoana însarcinată să o exercite; 

d) să modifice actul constitutiv. 

 

17. CONDIŢII DE VALIDITATE 

17.1. Deciziile Asociatului unic, luate în condiţiile legii, ale Actului constitutiv vor fi obligatorii. 

18. ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII 

18.1. Conducerea operativă a societăţii este asigurată de un administrator care: 

- coordonează întreaga activitate a societăţii; 

- asigură reprezentarea acesteia în raporturile cu terţii; 
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- angajează patrimonial societatea în limitele prevăzute de lege, de  prezentul Act 

constitutiv; 

- are drept de semnatură în bancă; 

18.2. administratorul are următoarele atribuţii: 

a) întocmeşte proiectul programului de activitate şi proiectul de buget al societăţii pe anul 

urmator şi le supune aprobării Asociatului unic; 

b) angajează şi concediază personalul pe baza contractelor individuale de muncă, stabileşte 

drepturile şi obligaţiile acestuia; 

c) aproba operaţiunile de încasări şi plăţi ale societăţii; 

d) aproba încheierea contractelor în limita obiectului de activitate al societăţii; 

e) întocmeşte raportul Consiliului de administraţie cu privire la activitatea societăţii, bilanţul 

contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent; 

f) calculează şi certifică realitatea dividendelor; 

g) exercită controlul operativ al societăţii, răspunde pentru buna administrare şi pentru 

integritatea patrimoniului societăţii; 

h) rezolvă orice alte sarcini stabilite de asociatul unic, potrivit legii şi conform Actului constitutiv. 

i) mandatul administratorului este de 4 ani, care poate fi reinnoit, daca nu intervine revocarea 

expresa din partea Asociatului unic. 

18.3. D-nul Mihaly Sandor, cetatean român, născut la data de 16.10.1977, avand CNP 

1771016304008 este desemnat în calitate de administrator, cu caracter temporar, până la numirea 

unui administrator în condițiile legii. 

 

CAPITOLUL V - ACTIVITATEA ECONOMICĂ A SOCIETĂŢII 

19. EXERCIŢIUL ECONOMICO-FINANCIAR 

19.1. Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie a 

fiecărui an. 

19.2. Primul exerciţiu economico-financiar începe la data înmatriculării societăţii în Registrul 

Comertului. 

20. PERSONALUL SOCIETĂŢII 

20.1. Schema de organizare şi de personal se aprobă de asociatul unic. 

20.2. Angajarea personalului societăţii se face de către administrator pe baza contractelor 

individuale de munca şi a altor acte juridice prevăzute de lege. 

20.3. Plata salariilor personalului societăţii - inclusiv a salariilor stabilite pentru administrator - 

precum şi a celorlalte drepturi salariale se va face potrivit legislaţiei în vigoare. 

20.4. Cuantumul salariilor administratorului se stabileşte de către Asociatul unic, iar cel al restului de 

personal, de către administrator, în conformitate cu prevederile legale în domeniul societăților 

comerciale cu capital social public. 

21. CONTURILE SOCIETĂŢII 

21.1. Conturile societăţii, atat în lei, cât şi cele în valută, se vor deschide la bancile autorizate din 

România. 

21.2. Alimentarea conturilor se face din aportul la capitalul social subscris, din încasările societăţii, 

din împrumuturi, credite, precum şi din alte surse, potrivit legii. 

22. EVIDENŢA CONTABILĂ 

22.1. Evidenţa contabilă a societăţii, inclusiv bilantul contabil şi contul de profit şi pierderi, se vor 

ţine în lei şi în limba română. 
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22.2. Orice operaţiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei, în înscrisuri care vor 

sta la baza înregistrarilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de documente justificative. 

22.3. Evidenţa contabilă se organizează şi se conduce potrivit legii şi normelor metodologice 

elaborate de Ministerul Finanţelor. 

22.4. Bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi şi raportul de gestiune se vor întocmi în mod 

obligatoriu anual, precum şi în situaţia lichidării societăţii. Acestea sunt supuse aprobării 

Asociatului unic, după care se publică în Monitorul Oficial al României. 

 

23. CALCULAREA ŞI REPARTIZAREA PROFITULUI 

23.1. Profitul societăţii se stabileşte prin bilanţul aprobat de Asociatul unic. Pentru determinarea 

acestui profit se va deduce din profitul anual fondul de rezervă, care va fi de până la 6 % din 

totalul profitului prevăzut în bilanţul anual, constituirea acestuia făcându-se până va atinge 20 

% din capitalul social. 

23.2. Asociatul unic poate stabili cota-parte din profit pentru constituirea de fonduri pentru 

dezvoltare, investiţii, reparaţii capitale şi alte fonduri prevăzute de lege. 

23.3. Profitul rezultat constituie baza de calcul pentru stabilirea impozitului datorat bugetului de stat. 

23.4. Dupa deducerea impozitului legal datorat bugetului de stat, profitul realizat se stabileşte, sub 

forma dividendelor ce se plătește asociatului unic, în baza deciziei Asociatului unic în acest 

sens. 

23.5. În cazul în care societatea înregistrează pierderi, asociatul unic este obligat să analizeze 

cauzele şi să ia măsurile ce se impun. 

 

CAPITOLUL VI - CONTROLUL ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII 

 

24. CONTROLUL ASOCIATULUI 

24.1. Asociatul are dreptul de a verifica situaţia financiară a societăţii, de a cere şi a primi date 

privind situaţia patrimoniului, a veniturilor şi a pierderilor, şi orice alte date legate de activitatea 

socială şi au acces la documentele acesteia. 

24.2. Pentru efectuarea unor operaţii de verificare şi certificare a bilanţurilor şi a altor operaţiuni 

financiar-contabile şi de trezorerie, asociatul are dreptul de a cere folosirea serviciilor unei 

societăţi specializate sau ale unor experţi contabili autorizaţi. 

 

 

CAPITOLUL VII - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂŢII 

 

25. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂŢII 

25.1. Asociatul unic prin decizia sa poate hotarâ transformarea formei juridice a societăţii. 

25.2. Modificarea formei juridice a societăţii devine opozabilă terţilor numai după îndeplinirea 

formalităţilor de autentificare, autorizare, publicitate, înmatriculare şi înregistrare, cerute de lege 

la înfiintare. 

. 

 

CAPITOLUL VIII - DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII 

 

26. DIZOLVAREA SOCIETĂŢII 
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26.1. Au ca efect dizolvarea societăţii şi dau dreptul asociatului să ceară deschiderea procedurii 

lichidării acesteia următoarele: 

a) trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii; 

b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii sau realizarea acestuia; 

c) declararea nulităţii societăţii; 

d) hotărârea Adunării generale; 

e) hotărârea tribunalului, la cererea asociatului, pentru motive temeinice; 

f) falimentul societăţii; 

g) în orice alte situatii, prin hotărârea Adunării generale a asociaţilor, luată cu unanimitate de 

voturi. 

 

27. LICHIDAREA SOCIETĂŢII 

27.1. Lichidarea societăţii se face de către unul sau mai mulţi lichidatori, numiţi de Asociatul unic. 

Aceştia vor putea fi persoane fizice sau juridice. 

27.2. Din momentul intrării în funcţiune a lichidatorilor, mandatul administratorilor înceteaza, aceştia 

nemaiputând intreprinde noi operaţiuni în numele societăţii. 

27.3. Lichidatorii au aceeaşi răspundere ca şi administratorii. 

27.4. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul Asociatului unic. 

27.5. Lichidatorii pot apărea în fata instanţelor judecătoreşti şi pot încheia tranzacţii şi compromisuri 

cu creditorii societăţii. 

27.6. Lichidatorii pot înştiinţa pe creditori, printr-un anunţ public, despre lichidarea societăţii, 

cerându-le să-şi prezinte pretenţiile într-o anumită perioadă fixată. Creditorilor cunoscuţi ai 

societaţii li se va trimite un anunţ separat. 

27.7. Lichidatorii care efectuează noi operaţiuni, ce nu sunt necesare scopului lichidării, sunt 

răspunzatori, personal şi în solidar, de executarea acestora. 

27.8. Din sumele rezultate din lichidarea societăţii vor fi satisfăcuti creditorii privilegiaţi şi apoi ceilalţi 

creditori. 

27.9. Lichidatorii vor întocmi bilanţul de lichidare şi vor face propuneri de repartizare între asociaţi a 

rezultatelor financiare ale lichidării, conform calculului şi repartizării beneficiilor şi pierderilor, 

aprobat de Asociatul unic. 

27.10. Pe baza bilanţului de lichidare, lichidatorii vor întocmi acte, în formă autentică, ce vor urma 

cursul impus de lege. Dupa terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea societăţii 

din registrul comerţului. 

27.11. Toate documentele emise de societate în perioada lichidării vor conţine denumirea societăţii, 

urmată de cuvintele „societate în lichidare”. 

 

CAPITOLUL IX - SOLUŢIONAREA DIFERENDELOR 

28. COMPETENŢA DE SOLUŢIONARE 

28.1. Toate litigiile intervenite în legatură cu interpretarea sau executarea prezentului Act constitutiv 

vor fi soluţionate de către părţi pe cale amiabilă. 

28.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe care amiabilă, părţile se vor adresa 

instanţelor judecătoreşti competente. 

 

CAPITOLUL X - CLAUZE FINALE 
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29.1. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu orice alte dispoziţii legale aplicabile 

societăţilor comerciale. 

29.2. Prezentul Act constitutiv intră în vigoare după înmatricularea sa în Registrul Comerţului. 

29.3. Prezentul Act constitutiv s-a încheiat în 5 exemplare, astazi, 22 aprilie 2021. 

 

 
Asociat unic:  Comuna Bogdand 
                  Prin Primar, 
                Bojan Aurel 

 
 

Adoptată în şedinţa ordinară  la __________. 
INIȚIATOR, 

PRIMARUL COMUNEI, 
BOJAN AUREL 

L.S 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind Codul 
Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ; 
Nr.total consilieri absenţi: -- ; 
Voturi pentru:-- ; 
Voturi împotriva: -- ; 
Abţinere:--. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI 

 BOGDAND 
Nr.358/SG/07.04.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la Proiectul de hotărâre privind modificarea HOTĂRÂRII nr.53/2017 privind 
aprobarea infiinţării unei Societăţi Comerciale cu Răspundere Limitată, având ca asociat 

unic COMUNA BOGDAND , reprezentată prin Consiliul Local Bogdand 

 
 Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art.136 alin.(8) lit.a) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 6 alin. (3) și art. 30 alin (1) și 
(2)  din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de 

prezentare și motivare a Proiectului de hotărâre a Consiliului Local  privind modificarea 
HOTĂRÂRII nr.53/2017 privind aprobarea infiinţării unei Societăţi Comerciale cu 
Răspundere Limitată, având ca asociat unic COMUNA BOGDAND , reprezentată prin 
Consiliul Local Bogdand. 
 Având în vedere 
- că în data de 01.04.2021 dl. Temian Lucian-Patriciu a fost numit în funcția publică de 
execuție de consilier achiziții publice în urma concursului de recrutare organizat de Primăria 
comunei Bogdand și faptul că prin cererea înregistrată sub nr. 882/09.04.2021 acesta 
solicită încetarea calității de administrator cu caracter temporar din cadrul SOCIETĂŢII 
COMERCIALE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ„SERVICII PUBLICE BOGDAND“ SRL ; 

-  prevederile art. 3 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 - (1) Serviciile de 
utilitati publice sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale sau, dupa caz, a 
asociatiilor de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice, conform 
mandatelor acordate acestora prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-
teritoriale membre. Serviciile de utilitati publice se organizeaza si se gestioneaza cu respectarea 
prevederilor legale, potrivit hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor 
administrativ-teritoriale, in functie de gradul de urbanizare, de importanta economico-sociala a 
localitatilor, de marimea si de gradul de dezvoltare ale acestora si in raport cu infrastructura 
tehnico-edilitara existenta.” 

Propun spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre privind modificarea 
HOTĂRÂRII nr.53/2017 privind aprobarea infiinţării unei Societăţi Comerciale cu 
Răspundere Limitată, având ca asociat unic COMUNA BOGDAND , reprezentată prin 
Consiliul Local Bogdand 

 
PRIMAR 

BOJAN AUREL 


