ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL
COMUNA SCRIOAȘTEA
HOTĂRÂRE–PROIECT
privind : modificarea și completarea H.C.L. nr.60 din data de 60 din data de 24.12.2020
privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată de drept privat
şi interes local, cu asociat unic comuna Scrioaștea, prin reprezentant legal
Consiliul Local Scrioaștea .
Consiliul Local al comunei Scrioaștea, județul Teleorman întrunit în ședință
ordinară de lucru în data de 23 februarie 2021,
Având în vedere :
Referatul de aprobare al Primarului Comunei Scrioaștea, județul Teleorman,
înregistrat sub nr. 1013 / 08.02.2021;
- Raportul de specialitate nr. ____ / ___.___.2021 al Compartimentului
contabilitate;
- H.C.L. nr.60/24.12.2020 privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu
răspundere limitată de drept privat şi interes local, cu asociat unic comuna
Scrioaștea, prin reprezentant legal Consiliul Local Scrioaștea .
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Scrioaștea;
- prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile art.92 alin.(1) și (2), art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.a) și lit.e), alin.(6)
lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative;
În temeiul prevederilor art.106 alin.(1), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a)
și ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
-

HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Se modifică și se completează art.7 alin.(2) al H.C.L. nr.60 / 24.12.2020
privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată de drept privat şi interes

local, cu asociat unic comuna Scrioaștea, prin reprezentant legal Consiliul Local Scrioaștea
și va avea următorul conținut :
”(2) Consiliul Local îl mandatează pe domnul BOLDEA CONSTANTIN – referent
la Cabinetul Primarului Comunei Scrioaștea, cetățean roman, născut la data de 30.07.1971
în Comuna Cujmir, Județul Mehedinți, domiciliat în Sat Scrioaștea, Comuna Scrioaștea,
județul Teleorman, identificat cu C.I. seria TR, nr. 668348, eliberat de S.P.C.L.E.P. Roșiori
de Vede la data de 28.09.2018, identificat prin CNP 1710730253198, să semneze Actul
constitutiv al societății .”
Art.II. Se modifică și se completează Anexa la H.C.L. nr.60 din data de 24.12.2020
conform Anexei la prezenta.
Art.III. Celelalte articole ale H.C.L. nr.60 din data de 24.12.2020 rămân
neschimbate.
Art.IV. Secretarul general al comunei Scrioastea, judetul Teleorman, va transmite
prezenta hotărâre Instituției Prefectului - județul Teleorman pentru verificarea legalității, o
va comunica instituțiilor și persoanelor interesate și se aduce la cunoștință publică prin
afișare la sediul autorității administrației publice locale și pe site-ul instituției.

P R I M A R,
Anghel Alexandru

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al comunei Scrioaștea,
Cernea Elena

SCRIOAȘTEA
Nr.9 / 08.02.2021

Anexa la Pr. HCL nr. 9 / 08.02.2021

ACTUL CONSTITUTIV
al societății „SCRIOAȘTEA INVEST” S.R.L.

Asociatul unic:
1. COMUNA SCRIOAȘTEA, Județul Teleorman, ca autoritate administrativteritorială, cu personalitate juridică de drept public, prin CONSILIUL LOCAL
SCRIOAȘTEA cu sediul în comuna Scrioaștea, Judeţul Teleorman, reprezentată - prin
domnul BOLDEA CONSTANTIN – Referent la Cabinetul Primarului Comunei
Scrioaștea, identificat prin CNP 1710730253198, cetățean român, identificat prin C.I. seria
TR, nr.668348, eliberat de S.P.C.L.E.P. Teleorman, cu domiciliul în Sat Scrioaștea,
comuna Scrioaștea, județul Teleorman,
Am hotărât constituirea unei societăţi cu răspundere limitată, în conformitate cu
dispoziţiile Legii societățiilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, ale tuturor prevederilor legale în vigoare aplicabile societăţilor, ale O.U.G.
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și
completările ulterioare, precum şi ale prevederilor prezentului Act constitutiv.
Temeiurile legale ale înființării societății se regasesc în O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.31/1990
privind societățiile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G.
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și
completările ulterioare , reglementări care prevăd expres ca autoritățile deliberative ale
unităților administrativ-teritoriale pot hotârî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în
numele șiîn interesul colectivitățiilor pe care le reprezintă, la constituirea de societăți
comerciale; dispozițiile ce prevăd exercitarea de către consiliile locale în numele UATului a tuturor drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi
reglementate de Legea nr.31/1990 etc.
Subscrisa Comuna Scrioaștea din Judetul Teleorman, ca autoritate administrativteritorială cu personalitate juridică prin Consiliul Local Scrioaștea prin reprezentant
legal, declarăm pe proprie răspundere că autoritatea publica nu a fost condamnată
pentru săvârşirea vreunei infracțiuni şi declarăm că îndeplinește condiţiile prevăzute de
lege pentru a dobândi si exercita calitatea de asociat unic al societăţii comerciale
“SCRIOAȘTEA INVEST” S.R.L.
CAPITOLUL I
FORMA, DENUMIREA, SEDIUL, DURATA,
OBIECTUL DE ACTIVITATE
1. Forma juridică a societăţii
1.1. Societatea este persoană juridică română, constituită în forma societăţii
comerciale cu răspundere limitată.
1.2. În cazul în care adunarea generală va hotărî transformarea formei juridice a
societăţii, această transformare va determina în mod obligatoriu modificarea pct. 1.1 de

mai sus, precum şi îndeplinirea formalităţilor de autorizare, publicitate, înmatriculare şi
înregistrare, impuse de lege pentru înfiinţarea societăţii.
2. Denumirea societăţii
2.1. Denumirea societăţii este „SCRIOAȘTEA INVEST” S.R.L.
2.2. 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 Comerţului, codul unic de înregistrare şi contul bancar.
3. Sediul societăţii.
3.1. Sediul societăţii este în Comuna Scrioaștea, Sat Scrioaștea, Județul
Teleorman – anexă la sediul Primăriei comunei Scrioaștea.
3.2. Societatea îşi va putea schimba sediul şi va putea înfiinţa sucursale, filiale,
puncte de lucru, birouri, reprezentanţe, agenţii oriunde în România sau în străinătate numai
în urma hotărârii Adunării Generale, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
3.3. Deţinerea spaţiilor necesare desfăşurării activităţii societăţii se va face în
oricare dintre formele îngăduite de lege : contract de închiriere, contract de comodat şi
altele.
3.4. Spațiul de la adresa de la art.3.1. se va asigura de către asociatul unic gratuit și
pe termen limitat (10 ani de la semnarea actului în acest sens, cu posibilitate de prelungire
și denunțare unilaterală), conform art.362 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare .
4. Durata societăţii
Durata de funcţionare a societăţii este nedeterminată, cu începere de la data
înmatriculării în Registrul Comerţului.
Ca prestator ce acționează sub conducerea, coordonarea și controlul Consiliului
Local al comunei Scrioaștea, societatea urmărește să contribuie la creșterea nivelului
calitativ și cantitativ al serviciilor de utilități publice, de administrare a domeniului public
și de gospodărire comunală, implicit și de îmbunătățire a condițiilor de viață, de muncă și
de locuire ale populației, în conformitate cu cerințele fundamentale pe care serviciile
publice trebuie să le îndeplinească.
5. Obiectul de activitate
5.1. Conform nomenclatorului privind clasificarea activităţilor din economia
naţională – CAEN Rev.2, obiectul de activitate al societăţii este:
Domeniul principal de activitate : Lucrări de constructii a drumurilor și
autostrăzilor – Cod CAEN 4211
5.2. Societatea va putea desfăşura în subsidiar şi alte activităţi, ca obiect secundar
de activitate, precum:
0240 - Activităţi de servicii anexe silviculturii
3812 - Colectarea deseurilor periculoase
3821 - Tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase
3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
3831- Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz
pentru recuperarea materialelor
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 - Activități și servicii de decontaminare

4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
4213 - Costructia de poduri si tuneluri
4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și
telecomunicații
4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 - Lucrări de pregatire a terenului
4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321 - Lucrări de instalații electrice
4322 - Lucrări de instalați sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 - Lucrări de ipsoserie
4332 - Lucrări de tâmplarie și dulgherie
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339 - Alte lucrări de finisare
4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4931 - Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
4932 - Transporturi cu taxiuri
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
5210 - Depozitări
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturile terestre
5224 - Manipulări
5229 - Alte activități anexe transporturilor
5621 - Activități de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629 - Alte activități de alimentație n.c.a.
7112 - Activități de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice
8121 - Activitati generale de curățenie a clădirilor
8122 - Activități specializate de curățenie
8129 - Alte activități de curățenie
8130 - Activităţi de întreţinere peisagistică
8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități
specializate de secretariat
8292 - Activităţi de ambalare
9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
9512 - Repararea echipamentelor de comunicații
9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casa
și grădină
9603 - Activități de pompe funebre și similar
9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

5.3. Aceste activităţi se vor realiza împreună sau separat, în oricare dintre domeniile
arătate, societatea urmând a desfăşura toate acele activităţi conexe necesare realizării
obiectului de activitate propus, în conformitate cu reglementările legale existente;
activitatea societatii se va realiza atat prin activitati interne, cat si prin activitati de importexport.
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.
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, APORTUL IN SOCIETATE
6. Capitalul social
6.1. Asociatul unic a hotărât ca societatea să aibă un capital social în valoare de
200 lei.
6.2. Capitalul social este divizat în 20 de părţi sociale egale şi indivizibile,
fiecare având o valoare nominală de 10 lei, subscrise şi integral vărsate de asociatul unic,
după cum urmează: Comuna Scrioaștea, Judeţul Teleorman - 20 părți sociale,
echivalent a 200 lei.
6.3. Asociatul unic poate decide ulterior, în condiţiile legii şi ale prezentului act
constitutiv, cu privire la majorarea sau diminuarea capitalului social, după caz, in conditiile legii.
6.4. Asociatul unic 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 asociaților
7.1. Asociatul unic Comuna Scrioaștea, Judeţul Teleorman subscrie 20 de părţi
sociale, în valoare totală de 200 lei, reprezentând 100% din capitalul social. Aportul în
numerar al asociatului se va vira prin trezorerie în contul de capital social al societății,
deschis la bancă.
7.2. Participarea asociaților la beneficii şi pierderi se determină în raport cu
participarea la capitalul social, și anume în procent de 100% pentru asociatul unic
Comuna Scrioaștea.
7.3. Asociaţii iniţiali şi ulteriori sunt obligaţi să depună integral aporturile subscrise,
la data şi în limitele unei asemenea subscripţii, în conformitate cu cerinţele legii.
7.4. Aportul asociaților se va face în numerar prin vărsarea sumei în contul de
capital social, prin trezorerie.
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 asociaţilor dreptul
să-şi primească dividendele.
8.3. Cesiunea parţială sau totală a părţilor sociale către terţi se face cu acordul
asociaţilor şi cu respectarea dreptului de preempţiune, precum şi a condiţiilor de fond şi
de formă, prevăzute de lege.
8.4. În caz de deces al unui asociat, părţile sociale se transmit prin moştenire legală
sau testamentară, potrivit legii.
8.5. Fiecare parte socială dă dreptul asociaţilor la un vot în adunările societăţii.
9. Majorarea capitalului social
9.1. Capitalul social poate fi majorat în baza hotărârii Adunării Generale, prin admiterea
de noi asociaţi, prin includerea de rezerve sau profituri cuvenite asociaţilor, efectuarea de noi
aporturi de capital în numerar şi/sau în natură, acestea din urmă fiind evaluate de către experţi
sau prin alte modalităţi legale.
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 Adunării Generale, cu condiţia
de a nu încălca limita minimă prevăzută de lege. Într-un asemenea caz, se vor arăta
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.

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 socială subscrisă şi vărsată conferă posesorului ei un drept
proporţional egal, potrivit cu numărul părţilor sociale existente, drept de vot în Adunarea
Generală, 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 (în cazul
cooptării de alți asociați – UAT-uri etc, cu respectarea legii.)
12.1. Hotărârile privind organizarea şi funcţionarea societăţii vor fi luate în
Adunarea Generală, cu o majoritate de 2/3 din numarul asociatilor.
12.2. Pentru hotărârile privind modificarea Actului constitutiv al societăţii este
necesar votul tuturor asociaţilor.
13. Obligaţia de vărsământ
Fiecare asociat este obligat să verse cota sa de participare la capitalul social, în
strictă conformitate cu dispoziţiile legii şi ale prezentului Act constitutiv, prin contul de

trezorerie în contul de capital social.
14. Răspunderea asociaţilor
14.1. Asociaţii răspund 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 unui asociat poate formula pretenţii numai asupra părţii din
beneficiul societăţii care i se va repartiza acestuia de Adunarea Generală sau asupra coteipărţi cuvenite la excluderea sau retragerea acestuia ori la lichidarea societăţii, conform
prevederilor Actului constitutiv.
CAPITOLUL IV
CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII
15. Adunarea Generală a Asociaţilor / Asociatul Unic
15.1. Organul suprem de conducere a societăţii este Adunarea Generală a
Asociaţilor, care va fi constituită şi va funcţiona în conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990, republicată, şi ale prezentului Act constitutiv.
15.2. Adunarea Generală a Asociaţilor se convoacă, la sediul social al societăţii, cel
puţin o dată pe an sau de câte ori este necesar.
În prezentul caz, hotărârea asociatului unic se ia de către consiliul local direct sau
forul legislativ poate desemna un reprezentant căruia să-i fie stabilit un mandat.
15.3. Adunarea asociaţilor / Asociatul unic prin consiliul local are următoarele
obligaţii:
a)
să aprobe bilanţul contabil şi să stabilească repartizarea beneficiului net;
b)
să desemneze pe administratori şi cenzori, să-i revoce şi să le dea descărcare
de activitatea lor;
c)
să decidă urmărirea administratorilor şi cenzorilor pentru daunele pricinuite
societăţii, desemnând şi persoana însărcinată să o exercite;
d)
să modifice actul constitutiv.
e) orice alte atribuții reglementate de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
f) orice alte atribuții, conform legii.
16. Convocarea adunării generale
16.1. Obligaţia convocării Adunării Generale revine administratorilor.
16.2. Un asociat sau un număr de asociaţi, ce reprezintă cel puţin 1/4 din capitalul
social, vor putea cere convocarea Adunării Generale, arătând scopul acestei convocări.
16.3. Convocarea adunării se face prin notificare cu cel puţin 10 zile înainte de ziua
fixată pentru ţinerea acesteia, arătându-se ordinea de zi. În prezenta situație, când asociat
unic este Comuna Scrioaștea, convocarea se poate face de către administrator ori de către
asociat, prin Consiliul Local. Acesta din urma va putea lua decizii, indiferent de existența
vreunei convocări, deținând calitatea de asociat unic.
17. Condiţii de validitate (în caz de cooptare și a altor asociați)
17.1. Adunările generale sunt valabil constituite dacă asociaţii prezenţi la prima
convocare deţin cel puţin 3/4 din capitalul social, iar la o a doua convocare deţin 1/2 din

capital.
17.2. Deciziile Adunării Generale luate în condiţiile legii, ale Actului constitutiv
vor fi obligatorii şi pentru asociaţii absenţi sau reprezentaţi, precum şi pentru cei care au
votat împotriva hotărârilor luate.
18. Administrarea societăţii
18.1. Consiliul de administraţie/administratorul are următoarele atribuţii:
a)
întocmeşte proiectul programului de activitate şi proiectul de buget al
societăţii pe anul următor şi le supune aprobării Adunării Generale a Asociaţilor;
b)
angajează şi concediază personalul pe baza contractelor individuale de
muncă, stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia;
c)
aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi ale societăţii;
d)
aprobă 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 Adunarea generală, potrivit legii şi
conform Actului constitutiv.
i) orice alte atribuții reglementate de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
18.2. Administratorul/Consiliul de administraţie va fi desemnat de către Adunarea
Generală a Asociaţilor.
18.3. Conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, art.60, alin.(2) - prin derogare de la prevederile art.28, alin.(1),
art.29 si art.34, în cazul societăților înființate conform Legii nr.31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni,
numărul administratorilor și procedura de selecție a acestora, precum și constituirea
unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin
actul constitutiv al societăților respective.
18.4. Conform Legii nr.31/1990 privind societatiile, există posibilitatea numirii
unui administrator unic.
18.5. Între administrator și societate, se va semna și un contract de mandat.
18.6. (1) Administratorul societatii este numit pe o perioadă de 4 ani.
(2) Administratorul este și Directorul General al societății.
18.7. Administratorul societăţii este:
Domnul RĂDIȚĂ CEZAR GABRIEL, cetățean roman, născut la data de
13.03.1985 în București, Sector 3, domiciliat în Sat Scrioaltea, Comuna Scrioaștea, județul
Teleorman, identificat cu C.I. seria TR, nr. 723761, eliberat de S.P.C.L.E.P. Roșiori de
Vede la data de 05.08.2020, identificat prin CNP 1850313430105, persoana care este
numită cu puteri depline și pentru o perioadă de 4 ani sau până la revocarea expresă din
partea Adunării Generale a Asociaţilor / Asociatului Unic.
Subsemnatul RĂDIȚĂ CEZAR GABRIEL declar pe proprie răspundere că nu am
fost condamnat pentru săvârşirea vreunei infractiuni şi declar că îndeplinesc condiţiile
prevăzute de lege pentru a dobândi si exercita calitatea de administrator al societăţii
“SCRIOAȘTEA INVEST” SRL.

18.8. Atribuţiile administratorului:
1. a) Administratorul reprezintă societatea în raporturile cu terţii;
b) Administratorul angajează societatea în toate raporturile patrimoniale;
c) Administratorul este obligat sa ia parte la toate Adunările Generale;
d) Administratorul este obligat sa convoace Adunarea Generală cel puțin o dată
pe an, sau ori de cate ori este necesar;
e) Administratorul este obligat, în termen de 15 zile de la data Adunării Generale
la care s-a aprobat bilanţul, să depună o copie de pe bilanţ, însoţită de contul de profit şi
pierderi, la Registrul Comerţului.
f) Administratorul trebuie să ţină un registru al asociaţilor în care se va înscrie
numele, prenumele, denumirea, domiciliul fiecarui asociat, partea acestuia din capitalul
social transferul părţilor sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea.
g) Administratorul societăţii poate mandata pe proprie răspundere, terţe persoane
în cazul în care se va afla în imposibilitatea de a-şi îndeplini mandatul.
h) Administratorul nu poate primi, fara autorizarea adunarii asociatilor, mandatul
de administrator in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, sub
sanctiunea revocarii si raspunderii pentru daune;
(2) Administratorul este solidar raspunzator față de societate pentru:
a) realitatea varsamintelor efectuate de asociatțți
b) existența reală a dividendelor plătite;
c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.
3) Administratorul răspunde pentru pagubele produse din vina lui.
18.8. Consiliul Local al comunei Scrioaștea, în calitate de unic Asociat, are
următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate Administratorului :
a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării
financiare;
c) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit
Legii nr.85/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind procedura insolvenţei.
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
dec. a fiecărui an.
19.2. Primul exerciţiu economico-financiar începe la data înmatriculării societăţii
în Registrul Comerţului.
20. Personalul societăţii
20.1. Schema de organizare şi de personal se aprobă de Adunarea Generală a
Asociaţilor.
20.2. Angajarea personalului societăţii se face de către administrator pe baza
contractelor individuale de muncă şi a altor acte juridice prevăzute de lege.
20.3. Plata salariilor personalului societăţii – inclusiv a salariilor stabilite pentru
administratori –, precum şi a celorlalte drepturi salariale se va face potrivit legislaţiei în

vigoare.
20.4. Cuantumul salariului administratorului se stabileşte de către Adunarea
Generală, iar cel al restului de personal, de către Consiliul de administraţie.
21. Evidenţa contabilă
21.1. Evidenţa contabilă a societăţii, inclusiv bilanţul contabil şi contul de profit şi
pierderi, se vor ţine în lei şi în limba română.
21.2. Valuta convertibilă se va evidenţia distinct iar înregistrarea şi evidenţa
acesteia în lei se va efectua la cursul de referinţă a BNR, la data efectuării operaţiunii.
21.3. Orice operaţiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei, în
înscrisuri care vor sta la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de
documente justificative.
21.4. Evidenţa contabilă se organizează şi se conduce potrivit legii şi normelor
metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.
21.5. 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 Adunării generale, după care se publică în Monitorul Oficial al României.
22. Calcularea şi repartizarea profitului
(1) Profitul societăţii se stabileşte prin bilanţul aprobat de Adunarea Generală a
Asociaţilor și se calculează ca diferenţă dintre suma totală a veniturilor încasate şi suma
cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.
(2) Profitul societatii se poate repartiza :
- sub forma de dividende, catre asociati proportional cu cota parte de participare la
capitalul social varsat;
- sub forma de rezerva legala;
- sub forma de alte rezerve.
(3) De asemenea se poate opta, ca profitul unei societati sa ramana nerepartizat.
Acest profit se va putea repartiza ulterior prin decizia Adunarii Generale/ Asociatului unic.
(4) Profitul societăţii se stabileşte prin bilanţul aprobat de Adunarea Generală a
Asociaţilor.
Profitul net al unui an fiscal se poate folosi si pentru acoperirea pierderilor din anii
precedenti. Din punct de vedere fiscal se pot recupera pierderile fiscale din ultimii 5 ani.
(5) Dividendele se platesc in termenul stabilit de Adunarea Generala / Asociatul
unic, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente
exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea va plati daune-interese pentru
perioada de intarziere, la nivelul dobanzii legale, daca prin actul constitutiv sau prin
hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta
exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare.
(6) O data cu plata dividendelor, societatea trebuie sa calculeze si sa retina
impozitul pe dividende, care se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii
urmatoare celei in care se plateste dividendul.
(7) In cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului
in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateste
pana la data de 25 ianuarie a anului urmator .
(8) In cazul înregistrării de pierderi, suportarea acestora de către asociaţi se va face
proporţional cu aportul la capitalul social deţinut de fiecare asociat în parte, iar asociaţii
sunt obligaţi să analizeze cauzele şi să ia măsurile ce se impun.

(9) Asociaţii pot credita societatea comercială pentru realizarea obiectului de
activitate pe baza hotărârii Adunarii Generale, prin semnarea unor contracte de creditare.
23. Adoptarea hotărârilor de către Asociatul unic
(1) Consiliul Local se reuneşte în şedinţă ordinară cel puţin o dată pe an, în cel mult
5 luni de la încheierea exerciţiului financiar şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori va fi
nevoie.
(2) În cadrul şedinţelor, hotărârile se adoptă de către Asociatul unic, Consiliul
Local, cu votul reprezentând 50+1 din numărul total al consilierilor locali în funcţie, în
orice problemă de competenţa sa, inclusiv pentru modificarea actului constitutiv.
(3) Prin excepţie de la prevederile alineatului (2) hotărârea privind revocarea din
funcţie a administratorului societăţii şi modificarea actului constitutiv în acest sens, se
aprobă cu votul a 2/3 (două treimi) din numărul total al consilierilor în funcţie.
(4) Dacă Consiliul Local legal convocat nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza
neîntrunirii majorătăţii prevăzute la alineatul (1), şedinţa convocată din nou poate decide
asupra ordinii de zi, cu votul a 50+1 din totalul consilierilor locali în funcţie prezenţi.
(5) Convocarea la şedinţe a Consiliului Local pentru a delibera şi decide în calitatea
sa de Asociat unic se va face de către administratorul societăţii, prin convocator scris,
semnat pentru luare la cunoştinţă, cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită pentru ţinerea
şedinţei. Pentru situaţii excepţionale convocarea se va face cu 7 zile înainte de data stabilită
pentru ţinerea şedinţei iar pentru cele extraordinare cu 3 zile înainte de data stabilită pentru
ţinerea şedinţei.
CAPITOLUL VI
MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂŢII
ŞI EXCLUDEREA ASOCIAŢILOR
23. Modificarea formei juridice a societăţii
23.1. Adunarea Generală a Asociaţilor poate hotărî transformarea formei juridice a
societăţii.
23.2. Modificarea formei juridice a societăţii devine opozabilă terţilor numai după
îndeplinirea formalităţilor de autentificare, autorizare, publicitate, înmatriculare şi
înregistrare, cerute de lege la înfiinţare.
24. Excluderea asociaţilor
24.1. Poate fi exclus din societate:
a)
asociatul care a devenit legalmente incapabil;
b)
asociatul care nu-şi îndeplineşte obligaţiile potrivit prezentului Act
constitutiv sau în cazul în care acţionează împotriva intereselor societăţii;
c)
asociatul care nu-şi efectuează aportul la care s-a obligat;
d)
asociatul-administrator care comite fraude în dauna societăţii sau se serveşte
de semnătura asociaţilor sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.
24.2. Excluderea se cere instanţei judecătoreşti de oricare asociat sau de Adunarea
Generală după rămânerea sa definitivă, urmând a fi publicată în Monitorul Oficial,
înmatriculată în Registrul Comerţului şi înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor
Publice.
24.3. Asociatul exclus, pe de o parte, răspunde de pierderi, iar pe de altă parte, are
dreptul şi la profit până în ziua excluderii sale, dar nu va fi îndrituit să solicite regularizarea

lor financiară până ce acestea nu vor fi repartizate conform clauzelor prezentului Act
constitutiv.
24.4. Asociatul exclus are dreptul la restituirea contravalorii aportului său la
capitalul social, evaluat oficial la data respectivă, după deducerea eventualelor creanţe ale
societăţii din contravaloarea aportului mai sus menţionat.
CAPITOLUL VII
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII
25. Dizolvarea societăţii
25.1. Au ca efect dizolvarea societăţii şi dau dreptul fiecărui asociat 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 oricărui asociat, pentru motive temeinice;
f)
falimentul societăţii;
g)
în orice alte situaţii, prin hotărârea Adunării Generale a asociaţilor, luată cu
unanimitate de voturi.
26. Lichidarea societăţii
26.1. Lichidarea societăţii se face de către unul sau mai mulţi lichidatori, numiţi de
Adunarea Generală. Aceştia vor putea fi persoane fizice sau juridice.
26.2. Din momentul intrării în funcţiune a lichidatorilor, mandatul administratorilor
încetează, aceştia nemaiputând întreprinde noi operaţiuni în numele societăţii.
26.3. Lichidatorii au aceeaşi răspundere ca şi administratorii.
26.4. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul Adunării Generale.
26.5. Lichidatorii pot apărea în faţa instanţelor judecătoreşti şi pot încheia tranzacţii
şi compromisuri cu creditorii societăţii.
26.6. 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 societăţii li se va trimite un anunţ separat.
26.7. Lichidatorii care efectuează noi operaţiuni, ce nu sunt necesare scopului
lichidării, sunt răspunzători, personal şi în solidar, de executarea acestora.
26.8. Din sumele rezultate din lichidarea societăţii vor fi satisfăcuţi creditorii
privilegiaţi şi apoi ceilalţi creditori.
26.9. 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 Adunarea Generală, ţinându-se cont de
cotele de participare ale acestora la capitalul social, precum şi de activitatea efectivă a
fiecăruia la bunul mers al societăţii.
26.10. Pe baza bilanţului de lichidare, lichidatorii vor întocmi acte, în forma
autentică, ce vor urma cursul impus de lege. După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie
să ceară radierea societăţii din registrul comerţului.
26.11. Toate documentele emise de societate în perioada lichidării vor conţine
denumirea societăţii, urmată de cuvintele „societate în lichidare".

CAPITOLUL VIII
SOLUŢIONAREA DIFERENDELOR
27. Competenţa de soluţionare
27.1. Toate litigiile intervenite în legătură cu interpretarea sau executarea
prezentului Act constitutiv vor fi soluţionate de către părţi pe cale amiabilă.
27.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe care amiabilă, părţile
se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.
CAPITOLUL IX
CLAUZE FINALE
28. Dispoziţii finale
28.1. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu orice alte dispoziţii
legale aplicabile societăţilor comerciale.
28.2. Cu deschiderea contului de capital social la banca se imputerniceste
administratorul societății .
28.3. Prezentul Act constitutiv s-a încheiat 4 exemplare originale, unul pentru ORC,
două pentru societate și unul pentru Comuna Scrioaștea.

ASOCIAT UNIC,
COMUNA SCRIOAȘTEA
BOLDEA CONSTANTIN
.................................

ADMINISTRATOR,
RĂDIȚĂ CEZAR GABRIEL
.................................

P R I M A R,
Anghel Alexandru

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al comunei Scrioaștea,
Cernea Elena

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
COMUNA SCRIOAȘTEA
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Nr.1013 / 08.02.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.60 din data
de 60 din data de 24.12.2020 privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu
răspundere limitată de drept privat și interes local, cu asociat unic comuna
Scrioaștea, prin reprezentant legal Consiliul Local Scrioaștea .

Onorat Consiliu,
Prin H.C.L. nr.60 din data de 24 decembrie 2020 ați aprobat înfiinţarea unei
societăţi comerciale cu răspundere limitată de drept privat și interes local, cu asociat
unic comuna Scrioaștea, prin reprezentant legal Consiliul Local Scrioaștea .
Astăzi, înaintez aprobării dvs. prezentul proiect de hotărâre, prin care propun
modificarea și completarea art.2 din hotărâre.
Față de hotărârea aprobată, singurele modificari pe care le propun, constă în
mandatarea domnului Boldea Constantin – Referent la Cabinetul Primarului
Comunei Scrioaștea, să reprezinte Comuna Scrioaștea prin Consiliul Local, să
semneze Actul constitutiv al societății al cărei acționar unic este Comuna Scrioaștea,
județul Teleorman, prin Consiliul Local al Comunei Scrioaștea, modificare
intervenită la art.7 alin.(2) al H.C.L. nr.60 / 24.12.2020 și modificarea primului
alineat din Actul Constitutiv - Asociatul unic, prin înlocuirea Primarului Comunei
Scrioaștea cu domnul Boldea Constantin .
Față de cele menționate mai sus supun spre aprobare proiectul de hotarâre în
forma inițiată.

PRIMAR,
Anghel Alexandru

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
COMUNA SCRIOAȘTEA
Tel.fax/0247459406
e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com
Nr.1028/ 12.02.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.60 din data
de 60 din data de 24.12.2020 privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu
răspundere limitată de drept privat și interes local, cu asociat unic comuna
Scrioaștea, prin reprezentant legal Consiliul Local Scrioaștea .
În ședința ordinară din luna decembrie, prin Hotărârea nr.60 din data de 24
decembrie 2020 Consiliul Local al Comunei Scrioaștea a aprobat înfiinţarea unei
societăţi comerciale cu răspundere limitată de drept privat și interes local, cu asociat
unic comuna Scrioaștea, prin reprezentant legal Consiliul Local Scrioaștea .
Față de hotărârea aprobată, singurele modificari pe care inițiatorul le propune
și le supune aprobării dvs., constă în înlocuirea Primarului Comunei Scrioaștea cu
domnul Boldea Constantin – Referent la Cabinetul Primarului Comunei Scrioaștea,
să reprezinte Comuna Scrioaștea prin Consiliul Local, mandatat să semneze Actul
constitutiv al societății al cărei acționar unic este Comuna Scrioaștea, județul
Teleorman, prin Consiliul Local al Comunei Scrioaștea .
Actul Constitutiv al SC SCRIOAȘTEA INVEST SRL suferă și el o
modificare la primul alineat – Acționarul Unic – Primarul Comunei Scrioaștea fiind
înlocuit cu domnul Boldea Constantin
Față de cele menționate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotarâre în
forma inițiată.

Secretar general al UAT,
Elena CERNEA

