
Anexa la H.C.L nr.204 din 31.10.2013 
 

ACT  CONSTITUTIV ACTUALIZAT  AL 
SOCIETĂŢII COMERCIALE „ CENTRUL DE ÎNTREŢINERE URBANĂ „  S.R.L. 

 
 Între: 
 
                    Orasul Targu Neamt – cu sediul in localitatea Targu Neamt, b-dul Stefan 
cel Mare, nr. 62, judetul Neamt, cod fiscal 2614104, de nationalitate romana, 
reprezentat legal prin primar – d-nul Harpa Vasilica -  cetatean roman, nascut 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………. 
 
şi 
  
 D-nul VARVARA LUCIAN, cetăţean român, născut la data de 20.09.1966, în Targu Neamt, jud 
Neamt, domiciliat în Targu Neamt str. 22 Decembrie, bl. M15, sc. A, et. 1,  ap. 1, jud. Neamt, posesor  al  
CI, seria NT nr. 606472, eliberat de SPCLEP Targu  Neamt, la data de 28.09.2011, CNP 1660920274799, 
 
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 priv ind societăţile comerciale, republicată, cu modificările si 
completări le ulterioare, a intervenit prezentul act constitutiv  prin care s-a hotărât înfiinţarea unei societăţi 
comerciale cu răspundere limitată, dupa cum urmeaza: 
  
 

CAP. I. FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, DURATA,SEDIUL SOCIAL 
 
 
Art. 1.1.  Forma juridică 
  
 Societatea este o persoană juridică română, constituită în forma de societate cu răspundere 
limitată. Societatea îşi desfăşoară activ itatea in conformitate cu legislaţia în v igoare şi ale prezentului act 
constitutiv . Societatea este titulară de drepturi s i obligaţii şi răspunde faţă de terţi cu întregul patrimoniu;  
asociaţi i răspund numai în limita aportului la capitalul social. 
 Modificarea formei juridice se realizează prin hotărârea adunării generale a asociaţilor, cu 
respectarea dispoziţii lor prevăzute de lege. 
  
Art. 1.2. Denumirea 
  
 Denumirea societăţi i este: CENTRUL DE ÎNTREŢINERE URBANĂ S.R.L., conform 
dovezii priv ind disponibili tatea firmei nr. 6430 , din 15.03.2013 , eliberată de Oficiul Regis trului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul NEAMT . 
 În toate actele - facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte şi alte documente întrebuinţate în 
comerţ, emanând de la soc ietate, trebuie să se menţioneze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul 
de înregistrare în  registrul comerţului ,codul unic de înregis trare şi capitalul social. Sunt exceptate bonurile 
fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislaţia din 
domeniu.  
 Dacă societatea îşi creează o pagină de internet proprie, aceste informaţii vor fi publicate şi pe 
pagina de internet a societăţii. 
 Modificarea denumirii societăţii se realizează în urma hotărârii adunării generale a asociaţilor 
şi numai după ce, în prealabil, s-a efectuat operaţiunea de verificare a  disponibili tăţii  firmei. 
 
Art. 1.3. Durata 
   
Durata de funcţionare a societăţii este nedeterminată. 
 
  
Art. 1.4. Sediul social. 
 



 Sediul societăţii este în TARGU NEAMT, Str. Stefan cel Mare, nr. 48 B, etaj 2 - mansarda,   
Camera 1, judeţ: NEAMT . 
 Sediul societăţii poate fi mutat în orice loc, prin hotărârea adunării generale a asoc iaţilor, cu 
respectarea condiţii lor de formă şi publicitate prevăzute de lege. 
 Societatea va putea înfiinţa sedii secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe, puncte de 
lucru sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică - şi la alte adrese, în alte localităţi din România şi alte 
state, cu respectarea prevederilor legale în materie. 
 

 
CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII 

 
 
Art.2.1. Obiectul de activ itate al societăţii este: 
 
- Domeniul principal de activ itate este Activitati veterinare, căruia îi corespunde grupa CAEN  7500 
             - Activ itatea principală: clasa CAEN 7500 Activitati veterinare 
             - Activ ităţi secundare:  
               clasa CAEN  : 
                               0141 Cresterea bov inelor de lapte 

 0142 Cresterea altor bov ine 
 0143 Cresterea cailor si a altor cabaline 
 0144 Cresterea camilelor si a camelidelor 
 0145 Cresterea ov inelor si caprinelor 
 0146 Cresterea porcinelor 
 0147 Cresterea pasarilor 
 0149 Cresterea altor animale 
 0150 Activ itati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor) 
 0170 Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activ itati de serv icii anexe vanatorii 

      0220 Exploatarea forestiera 
 1031 Prelucrarea si conservarea cartofi lor 
 1032 Fabricarea sucuri lor de fructe si legume 
 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a. 
 1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile 
 1320 Productia de tesaturi 
 1330 Finisarea materialelor textile 
 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare 
 1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp) 
 1393 Fabricarea de covoare si mochete 
 1394 Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase 
 1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectii lor de imbracaminte 
 1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile 
 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 
 1420 Fabricarea articolelor din blana 
 1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie 
 1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte 
 1610 Taierea si rindeluirea lemnului 
 1621 Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn 
 1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri 
 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii 
 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 
 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale 

vegetale impletite 
 1721 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton 
 1722 Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton 
 1723 Fabricarea articolelor de papetarie 
 1724 Fabricarea tapetului 



 1729 Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a. 
 1811 Tiparirea ziarelor 
 1812 Alte activ itati de tiparire n.c.a. 
 1813 Serv icii pregatitoare pentru pretiparire 
 1814 Legatorie si serv icii conexe 
 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice 
 2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal 
 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor 
 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat 
 2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv  fabricarea calculatoarelor si a 

echipamentelor periferice) 
 2824 Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric 
 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv  a echipamentelor de uz casnic 
 2829 Fabricarea altor masini si uti laje de utilizare generala n.c.a. 
 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 
 2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii 
 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturi lor si tutunului 
 2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei 
 2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului 
 2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului 
 2899 Fabricarea altor masini si uti laje specifice n.c.a. 
 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine 
 3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii 
 3103 Fabricarea de saltele si somiere 
 3109 Fabricarea de mobila n.c.a. 
 3311 Repararea articolelor fabricate din metal 
 3312 Repararea masinilor 
 3313 Repararea echipamentelor electronice si optice 
 3314 Repararea echipamentelor electrice 
 3315 Repararea si intretinerea navelor si barc ilor 
 3316 Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale 
 3317 Repararea si intretinerea altor echipamentelor de transport n.c.a. 
 3319 Repararea altor echipamente 
 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale 
 3511 Productia de energie electrica 
 3512 Transportul energiei electrice 
 3513 Distributia energiei electrice 
 3514 Comercializarea energiei electrice 
 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 
 4311 Lucrari de demolare a constructiilor 
 4312 Lucrari de pregatire a terenului 
 4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii 
 4321 Lucrari de instalatii electrice 
 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat 
 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii 
 4331 Lucrari de ipsoserie 
 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie 
 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor 
 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri 
 4339 Alte lucrari de finisare 
 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii 
 4399 Alte lucrari spec iale de constructii n.c.a. 
 4531 Comert cu ridicata de piese si accesori i pentru autovehicule 
 4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule 



 4611 Intermedieri in comertul cu materi i prime agricole, animale v ii, materii prime textile si cu 
semifabricate 

 4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie 
 4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii 
 4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si av ioane 
 4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie 
 4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele 
 4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun 
 4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 
 4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse 
 4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor 
 4632 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne 
 4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile 
 4634 Comert cu ridicata al bauturi lor 
 4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun 
 4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase 
 4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente 
 4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv  peste, crustacee si moluste 
 4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun 
 4641 Comert cu ridicata al produselor textile 
 4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei 
 4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si 

telev izoarelor 
 4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere 
 4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie 
 4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice 
 4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat 
 4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor 
 4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc 
 4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui 
 4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii 
 4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor 
 4662 Comert cu ridicata al masinilor-unelte 
 4663 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii 
 4664 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat 
 4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou 
 4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou 
 4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente 
 4671 Comert cu ridicata al combustibi lilor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate 
 4672 Comert cu ridicata al metalelor si minereuri lor metalice 
 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor 

sanitare 
 4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de ... 
 4675 Comert cu ridicata al produselor chimice 
 4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare 
 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturi lor 
 4690 Comert cu ridicata nespecializat 
 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse 

alimentare 
 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse 

nealimentare 
 4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate 
 4722 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate 
 4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate 



 4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine 
specializate 

 4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate 
 4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate 
 4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate 
 4730 Comert cu amanuntul al carburanti lor pentru autovehicule in magazine specializate 
 4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui in  

magazine specializate 
 4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate 
 4743 Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/v ideo in magazine specializate 
 4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate 
 4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din s ticla si a celor pentru vopsit, 

in magazine specializate 
 4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in 

magazine specializate 
 4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate 
 4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic n.c.a., in 

magazine specializate 
 4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate 
 4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate 
 4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregis trari audio/v ideo, in 

magazine specializate 
 4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate 
 4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate 
 4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate 
 4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate 
 4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate 
 4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate 
 4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate 
 4776 Comert cu amanuntul al flori lor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de 

in magazine specializate 
 4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bi juteriilor, in magazine specializate 
 4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate (fara arme si muniti i) 
 4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine 
 4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin 

standuri, chioscuri 
 4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin s tanduri, 

chioscuri  
 4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse 
 4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 
 4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor 

                   4941 Transporturi rutiere de marfuri 
 5210 Depozitari 
 5222 Activ itati de serv icii anexe transporturilor pe apa 
 5223 Activ itati de serv icii anexe transporturilor aeriene 
 5224 Manipulari 
 5229 Alte activ itati anexe transporturilor 
 5520 Facili tati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata 
 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere 
 5590 Alte serv icii de cazare 
 5621 Activ itati de alimentatie (catering) pentru evenimente 
 5629 Alte serv icii de alimentatie n.c.a. 
 5630 Baruri si alte activ itati de serv ire a bauturi lor 
 5811 Activ itati de editare a cartilor 
 5812 Activ itati de editarea de ghiduri, compendii, lis te de adrese si similare 



 5813 Activ itati de editare a ziarelor 
 5814 Activ itati de editare a rev istelor si periodicelor 
 5819 Alte activ itati de editare 
 5821 Activ itati de editare a jocurilor de calculator 
 5829 Activ itati de editare a altor produse software 
 5911 Activ itati de productie cinematografica, v ideo si de programe de telev iziune 
 5912 Activ itati post-productie cinematografica, v ideo si de programe de telev iziune 
 5913 Activ itati de dis tributie a fi lmelor cinematografice, v ideo si a programelor de telev iziune 
 5914 Proiectia de filme cinematografice 
 5920 Activ itati de realizare a inregis trarilor audio si activ itati de editare muzicala 
 6201 Activ itati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) 
 6202 Activ itati de consultanta in tehnologia informatiei 
 6203 Activ itati de management (gestiune si exploatare) a mij loacelor de calcul 
 6209 Alte activ itati de serv icii priv ind tehnologia informatiei 
 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activ itati conexe 
 6312 Activ itati ale portalurilor web 
 6920 Activ itati de contabil itate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal 
 7111 Activ itati de arhitectura 
 7112 Activ itati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea 
 7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie 
 7219 Cercetare-dezvoltare in alte s tiinte naturale si inginerie 
 7220 Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste 
 7311 Activ itati ale agenti ilor de publicitate 
 7312 Serv icii de reprezentare media 
 7320 Activ itati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice 

                   7410 Activ itati de design specializat 
 7420 Activ itati fotografice 
 7430 Activ itati de traducere scrisa si orala (interpreti) 
 7490 Alte activ itati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 

                  8121 -   Activ itati generale de curatenie a cladirilor 
                 8122 –  Activ itati specializate de curatenie 
                 8129 –  Alte activ itati de curatenie 
                 8130 -   Activ itati de intretinere peisagis tica 
                 8230 -   Activ itati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor 
                 9603 -   Activ itati de pompe funebre si similare 
                 9609 -   Alte activ itati de serv icii 
 
 
 Art. 2.2. Activ itatea societăţii se va putea desfăşura şi în pieţe, târguri şi oboare etc.  
 Art. 2.3. În realizarea obiectului de activ itate, societatea va plăti taxele şi impozitele prevăzute de legis laţia în 
v igoare. Obiectul de activ itate al societăţi i poate fi modificat, prin extinderea sau restrângerea sa, conform 
hotărâri i adunării generale a asociaţilor. 
 

CAP.III. CAPITALUL SOCIAL, PĂRŢILE SOCIALE 
 

 
Art.3.1. La constituire, capitalul social subscris şi vărsat al societăţii este de 1000 lei, din care:  
 1000 lei, aport în numerar; 
fiind împărţit într-un număr de 100 părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte soc ială. 
Art.3.2. Capitalul social este deţinut de către asociaţi astfel: 
a. ORASUL TARGU NEAMT - aport la capitalul social 95 %, reprezentând un număr de 95 părţi  
sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială şi în valoare totală de 950 lei, participare la profit 
95 % şi  participare la pierderi 95 %; 



b. Nume VARVARA, prenume LUCIAN, aport la capitalul social 5 %, reprezentând un număr de 
5 parti sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială şi în valoare totală de 50 lei, participare la 
profit 5 % şi  participare la pierderi 5 %; 

 
Art. 3.3. Capitalul social poate fi modificat prin hotărârea adunării generale a asociaţilor, cu respectarea 
prevederilor legale.  
 Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a 
fost publicată în Monitorul Ofic ial al României Partea a IV-a. 
 Orice creditor poate face opoziţie în condiţiile art. 62 din Legea 31/1990 – priv ind societăţile comerciale,  
republicată, cu modificările şi completări le ulterioare. 
 Majorarea capitalului social se va face pe baza hotărârii  adunării generale a asociaţilor prin aport  în natură 
sau în numerar al asociaţilor, fie prin majorarea numarului de parti sociale sau/si prin majorarea valorii unei 
parti sociale. 
 Părţile sociale nou constituite vor fi subscrise în totalitatea lor, libere de orice sarcini. 
Art. 3.4. Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi nu pot fi grevate de datorii  sau alte obligaţii  
personale şi sunt indiv izibile. Asociaţii sunt răspunzători până la concurenţa sumei reprezentând părţile sociale 
pe care le posedă. 
Art. 3.5. Părţile sociale pot fi transmise între asociaţi. 
 Transmiterea părţilor sociale către persoane din afara societăţii este permisă numai dacă a 
fost aprobată de asociaţi reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social. 
 Hotărârea adunării asociaţilor, adoptată în condiţiile alin. (2), se depune în termen de 15 zile la 
ofic iul regis trului comerţului, spre a fi menţionată în regis tru şi publicată în Monitorul Ofic ial al României, Partea 
a IV-a. 
 Transmiterea părţilor sociale se înregis trează în Regis trul Comerţului şi în registrul de asociaţi 
al societăţii. 
 Actul de transmitere a părţilor sociale şi actul constitutiv  actualizat cu datele de identificare a 
noilor asociaţi vor fi depuse la oficiul regis trului comerţului, fiind supuse înregis trării în regis trul comerţului 
potriv it dispoziţiilor art. 204 alin. (4).din Legea nr. 31/1990 priv ind societăț ile comerciale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 Asociaţii conv in de comun acord ca, în cazul decesului unuia dintre ei, să acorde succesorilor 
calitatea de asociat. Societatea este obligată la plata părţilor sociale către succesor, conform ultimei situaţii  
financiare aprobate, în cazul în care acesta nu doreşte intrarea în societate.  
 

CAP. IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR 
 

 
Art. 4.1. Părţile sociale conferă posesorilor lor drepturi egale respectându-se pentru fiecare asociat 
următoarele:   
  - dreptul la div idende, în funcţie de aportul la capitalul social al fiecărui asociat; 
  - acordarea unei cote proporţionale cu activul social rezultat în caz de lichidare; 
 - dreptul de participare la conducerea soc ietăţii prin exercitarea dreptului la vot şi controlul   asupra 
ev idenţelor şi regis trelor contabile; 
  - dreptul de  a fi informat asupra activ ităţii societăţii; 
  - dreptul de  a se retrage din societate; 
Art. 4.2. În v irtutea drepturilor conferite asociaţii se obligă:  
- să se informeze reciproc şi onest în cadrul adunărilor generale ale asociaţilor, precum şi în orice alte situaţii  
asupra problemelor ce privesc activ itatea societăţii; 
- să nu întreprindă acţiuni care vor putea aduce atingerea intereselor societăţii, fapt care poate determina 
excluderea sa prin hotărârea adunării generale a asociaţi lor; 
- să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu potriv it legii.  
Art. 4.3. Participarea la profit şi pierderi a asoc iaţilor se va face proporţional cu părţile soc iale subscrise şi 
depuse de fiecare la constituirea capitalului soc ial cu excepţia pierderilor produse prin fraudă de oricare dintre 
părţi. 
 
 
 
 



                                                        CAP. V. CONDUCEREA SOCIETĂŢII 
 
 
Art. 5.1. Adunarea generală a asociaţilor este organul suprem de conducere a societăţi i şi are următoarele 
atribuţii principale: 
 - să aprobe situaţia financiară anuală şi să s tabilească repartizarea profitului net; 
 - să desemneze administratorii şi cenzorii sau după caz, auditorii interni, să-i revoce şi să le dea 
descărcare de activ itatea lor, precum şi să dec idă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are 
caracter obligatoriu, potriv it legii; 
 - să modifice actul constitutiv . 
 - alte atribuţii prevăzute de legislaţia în v igoare. 
 Adunarea generală decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor 
sociale. 
 Pentru hotărârea având ca obiect modificarea actului constitutiv  este necesar votul tuturor  asociaţilor,  
în afară de situaţia când legea  prevede altfel. Asociatul care nu este de acord cu modificarea actului constitutiv  
are dreptul să se retragă. 
 Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorităţii  
cerute, adunarea convocată a doua oară poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul de asociaţi şi 
partea din capitalul social reprezentată de asociaţii prezenţi. Votul este deschis sau secret. 
Art. 5.2. Asociatul care într-o operaţiune determinată are pe cont propriu sau pe contul altuia interese contrare 
acelora ale societăţii, nu poate lua parte la nicio deliberare sau decizie priv ind această operaţiune. 
 Asociatul care contrav ine dispoziţii lor alin.1 este răspunzător de daunele cauzate soc ietăţii. 
Art. 5.3. Un asociat nu poate exercita dreptul său de vot în deliberările adunărilor  asociaţilor referitoare la 
aporturi le sale în natură sau la actele juridice încheiate între el şi societate. 
 

 
 

CAP. VI. ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII 
 
 
Art. 6.1. Adminis trarea societăţii se face, de către d-nul CO JOCARIU VASILE, cetatean roman, avand 
CNP – 1551116274797, nascut in sat Calugareni, judetul Neamt, identificat cu CI, seria NT, nr. 629273, 
eliberat la data de 15.03.2012, de SPCLEP Tg.Neamt, cu domiciliul in strada Mihail Eminescu, bloc M 
8, scara B, etaj 4, apartament 23, Targu Neamt, judetul Neamt, ince pand cu data de 13 iunie  2013 , 
având puteri depline de reprezentare şi adminis trare a societăţii, pe o perioadă nelimitată. 
Art. 6.2. Societatea trebuie să ţină, prin gri ja adminis tratorului, un regis tru al societăţii în care se vor înscrie 
după caz, numele şi prenumele asociatului,denumirea, domic iliul sau sediul fiecărui asociat, partea fiecăruia 
din capitalul social,  transferul părţilor sociale sau alte modificări priv itoare la acestea.   Adminis tratorul este 
răspunzător faţă de societate pentru: 
 - realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi; 
 - ex istenţa reală a div idendelor plătite; 
 - ex istenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere; 
 - exacta îndeplinire a hotărâri lor adunării generale; 
   - stric ta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv  le impun; 
Art. 6.3. Adminis tratorul este obligat să convoace adunarea asociaţi lor la sediul social, cel puţin o dată pe an 
sau ori de câte ori este necesar. 
Un asociat sau un număr de asociaţi ce reprezintă cel puţin o pătrime din capitalul social, vor putea cere 
convocarea adunării generale arătând scopul acestei convocări. 
Art. 6.4. Reprezentarea şi adminis trarea societăţii comerciale se realizează de către adminis trator în l imitele 
competenţei stabili te prin adunarea generală a asociaţi lor în acord cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 - priv ind 
societăţile comerciale, republicată, cu modificări le şi completările ulterioare. 

 
CAP.VII. ACTIVITATEA SOCIETĂŢII 

 
 
Art. 7.1. Exerciţiul economico - financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie ale fiecărui an.  
Primul exerciţiu va începe la data constituirii societăţii. 
Art. 7.2. Angajarea personalului societăţi i se face cu respectarea legislaţiei în v igoare.  
Art. 7.3. Situaţii le financiare vor fi întocmite după normele prevăzute de lege.  



Art. 7.4. Profitul net  al societăţii se s tabileşte prin situaţia financiară aprobată de asociaţi. 
  1. Cota-parte din profit ce se plăteşte fiecărui asoc iat constituie div idend. 
 2. Div idendele se plătesc asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă,  
prin actul constitutiv , nu se prevede altfel. Ele se plătesc în termenul s tabil it de către adunarea generală a 
asociaţi lor sau, după caz, prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobări i situaţiei  financ iare 
anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea comercială datorează, după acest 
termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 priv ind dobânda 
legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, dacă prin hotărârea adunării generale a 
acţionarilor care a aprobat situaţia financiară aferentă exerciţiului financiar încheiat nu s-a s tabil it o dobândă 
mai mare. 
 3. Div idendele plătite contrar dispoziţiilor prevăzute de lege se restituie, dacă societatea dovedeşte că 
asociaţi i au cunoscut neregularitatea dis tribuirii sau, în împrejurările ex istente, trebuiau să o cunoască. 
 4.  Dreptul la acţiunea de restituire a div idendelor plătite contrar dispoziţiilor anterioare, se prescrie în 
termen de 3 ani de la data distribuiri i lor. 
5.  Div idendele care se cuv in după data transmiterii acţiunilor aparţin ces ionarului, în afară de cazul în care 
părţile au convenit altfel.   
Beneficiul cuvenit asoc iaţilor se împarte între aceştia în cote proporţionale cu participarea la capitalul social,  
dacă asociaţii nu hotărăsc altfel. 
 
 

CAP. VIII. CONTROLUL ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII 
 
 
Art. 8.1. Controlul activ ităţii soc ietăţii   îl exercită asociaţii sau cenzorii, când sunt numiţi de asociaţi sau, după 
caz, de către auditori i financiari. 
            Aceştia vor supraveghea gestiunea societăţii, vor verifica dacă situaţia financiară, contul de profit şi 
pierderi este legal întocmit şi în concordanţă cu regis trele, dacă acestea din urmă sunt regulat ţinute şi dacă 
evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor s tabili te pentru întocmirea situaţiei financiare. 
Art. 8.2.. Societatea va ţine contabilitatea operaţiunilor în mod regulat şi va întocmi la sfârşitul fiecărui exerciţiu 
financiar documentele prevăzute în legislaţia financiară contabilă în v igoare. 
             
 

CAP. IX. EXCLUDEREA ŞI RETRAGEREA ASOCIAŢILOR 
 
 
Art. 9.1. Poate fi exclus din societate: 
 -  asociatul care pus în întârz iere, nu aduce aportul la care s-a obligat; 
 - asociatul-adminis trator care comite fraudă în dauna societăţii  sau se serveşte de semnătura socială 
sau de capitalul social în folosul său sau al altora. 
Art. 9.2. Excluderea se pronunţă prin hotărâre judecătorească la cererea soc ietăţii sau a oricărui asociat.  
Asociatul exclus rămâne obligat faţă de terţi pentru operaţiile făcute de societate până în ziua rămânerii 
definitive şi irevocabile a hotărâri i de excludere, hotărâre ce va dispune şi structura participanţilor la capitalul 
social a celorlalţi asociaţi. 
Art. 9.3. Retragerea din societate se va face:  
 - cu acordul tuturor celorlalţi asociaţi; 
 - în situaţiile prevăzute la art. 5.1. al in.3, conform actului constitutiv ; 
 - când nu se realizează acordul unanim, asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, în baza 
unei hotărâri a tribunalului, supuse numai recursului, în termen de 15 zile de la comunicare. 
Art. 9.4. Hotărârea irevocabilă de excludere sau retragere se va depune în 15 zile la Regis trul Comerţului 
pentru a fi înscrisă, iar dispozitivul hotărârii de excludere se va publica la cererea societăţii în Monitorul Oficial. 
 
 
 
 

CAP. X.  DIZOLVAREA SOCIETĂŢII ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII. 
 
 



Art. 10.1. Au ca efect dizolvarea societăţii şi dau dreptul fiecărui asociat să ceară lichidarea acestuia: 
 - trecerea timpului s tabil it pentru durata societăţii; asociaţii trebuie să fie consultaţi de adminis tratori cu 
cel puţin trei luni înainte de expirarea duratei societăţii, cu priv ire la eventuala prelungire a acesteia. În l ipsă, la 
cererea oricăruia dintre asociaţi, tribunalul va putea dispune, prin încheiere, efectuarea consultării, conform  
art.119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990  priv ind societăţile comerciale, republicată, cu modificări le şi completările 
ulterioare. 
 - imposibili tatea realizării obiectului societăţii sau realizarea acestuia; 
 - declararea nulităţii societăţii; 
 - hotărârea adunării generale; 
 - hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asoc iat, pentru motive temeinice; precum şi neînţelegerile 
grave dintre asociaţi, care împiedică funcţionarea societăţii; 
 - fal imentul; 
 - alte cauze prevăzute de lege sau de modificările prezentului act constitutiv ; 
Art.10.2 Când datorită decesului unui asociat, numărul minim de asociaţi va fi sub cel prevăzut de lege,  
societatea îşi va continua activ itatea cu moştenitorii defunctului. 
Art. 10.3.  Dizolvarea societăţii înainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect faţă de terţi  
numai după trecerea de 30 zile de la publicarea în Monitorul O ficial al României Partea a IV-a .  
 Dizolvarea societăţi i are ca efect deschiderea procedurii lichidării .  
Art. 10.4. Din momentul dizolvării, adminis tratorul nu mai poate întreprinde noi operaţiuni, în caz contrar va fi 
personal şi solidar răspunzător pentru operaţiunile pe care le-a întreprins.  
 Interdicţia prevăzută la alin.1 se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru durata societăţii  
(în cazul în care durata de funcţionare a societăţii este l imitată) ori de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă 
de adunarea generală sau declarată prin sentinţă judecătorească. 
Art. 10.5. Pentru lichidarea şi repartizarea patrimoniului social, sunt obligatorii următoarele reguli:  
 - până la preluarea funcţiei de către lichidatori, administratorii continuă să-ş i exercite atribuţii le,  
cu excepţia celor prevăzute la art. 233 din Legea nr. 31/1990, priv ind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
- actul de numire a lichidatorilor, menţionând puterile conferite acestora sau sentinţa care îi ţine locul, precum şi 
orice act ulterior care ar aduce schimbări cu priv ire la persoana lor sau la puteri le conferite trebuie depuse, prin 
grija lichidatorilor, la oficiul regis trului comerţului, pentru a fi înscrise de îndată şi publicate în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a. 
Asociaţii pot hotărî, cu cvorumul şi majoritatea prevăzute pentru modificarea actului constitutiv , şi modul de 
lichidare a societăţii, atunci când sunt de acord cu priv ire la repartizarea şi lichidarea patrimoniului societăţii  şi 
când asigură s tingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii. 
 Prin votul unanim al asociaţilor se poate hotărî şi asupra modului în care activele rămase după plata 
creditorilor vor fi  împărţite între asociaţi. În l ipsa acordului unanim priv ind împărţirea bunurilor, va fi urmată 
procedura lichidări i, prevăzută de prezenta lege. 
Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data radierii  
societăţii din regis trul comerţului. Registrul va elibera fiecărui asociat un certificat constatator 
al dreptului de proprietate asupra activelor dis tribuite, în baza căruia asociatul poate proceda la înscrierea 
bunuri lor imobile în cartea funciară. 
Art. 10.6. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanţii  
permanenţi - persoane fizice ale societăţii lichidatoare - trebuie să fie  lichidatori autorizaţi, în condiţiile legii. 
 Toate actele emanând de la societate trebuie să arate ca aceasta este în lichidare. 
Art. 10.7.  Lichidatori i au obligaţia, îndată după intrarea în funcţie, ca împreună cu administratorul societăţii să 
facă un inventar şi să încheie situaţia financiară, care să constate situaţia exactă a activului şi pas ivului 
societăţii şi să le semneze. 
 Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze,  patrimoniul societăţii, registrele ce li s-au 
încredinţat de către adminis tratori şi actele societăţii. De asemenea, ei vor ţine un regis tru cu toate operaț iunile 
lichidări i, în ordinea datei lor. 
Art. 10.8. Lichidatorii vor putea: 
 - să stea în judecată şi să fie acţionaţi în interesul lichidării; 
 - să execute şi să termine operaţiunile de comerţ referitoare la lichidare; 
 - să vândă prin l icitaţie publică, imobilele şi orice avere mobiliară a societăţi i; vânzarea bunuri lor nu se 
va putea face în bloc; 
 - să facă tranzacţii; 
 - să lichideze şi să încaseze creanţele societăţii, chiar şi în caz de faliment al debitorilor, dând chitanţă. 



 - să contracteze obligaţii  cambiale, să facă împrumuturi neipotecare şi să îndeplinească orice acte 
necesare. 
În lipsa unor dispoziţi i speciale în actul constitutiv  sau în actul lor de numire, lichidatori i nu pot să constituie 
ipoteci asupra bunuri lor soc ietăţii, dacă nu sunt autorizaţi de instanţă. 
 Lichidatorii ce întreprind noi operaţiuni comerciale, ce nu sunt necesare scopului lichidări i, sunt 
răspunzători personal şi solidari de executarea lor. 
Art. 10.9. Lichidatorii  nu pot plăti asociaţilor nicio sumă în contul părţilor ce li  s-ar cuveni din lichidare înaintea 
achitării creditelor societăţii. Împotriva deciziilor lichidatori lor, creditorii societăţii pot face opoziţie. 
Art. 10.10. Lichidatorii ce au achitat datori ile societăţii cu proprii lor bani nu vor putea să execute împotriva 
societăţii drepturi mai mari decât acelea ce aparţineau creditorilor plătiţi. 
Art. 10.11. Creditorii  societăţii au dreptul de a exercita contra lichidatorilor acţiunile ce decurg din creanţele la 
termen, până la concurenţa bunuri lor ex istente, în patrimoniul societăţi i şi numai după aceea, de a se îndrepta 
împotriva asociaţilor pentru plata sumelor datorate, din valoarea aporturilor la capitalul societăţii.  
Art. 10.12. Lichidarea societăţii  trebuie terminată în cel mult un an de la data dizolvării. Pentru motive 
temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu perioade de câte 6 luni, dar nu cu mai mult de 24 de luni 
cumulat. 
Art. 10.13. După terminarea lichidării societăţi i, lichidatorii trebuie să întocmească situaţia financiară şi să 
propună repartizarea activului între asociaţi. 
 Asociatul nemulţumit poate face opoziţie în condiţi ile art. 62 din Legea nr. 31/ 1990,  
republicată, cu modificările și completări le ulterioare, în termen de 15 zile de la notificarea situaţiei financ iare 
de lichidare şi a proiectului de repartizare. 
 Pentru soluţionarea opoziţiei, problemele referitoare la l ichidare vor fi separate de acele ale 
repartizării, faţă de care lichidatorii pot rămâne străini. 
Art. 10.14. În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea societăţii din 
Regis trul Comerţului. Radierea se poate face şi din oficiu, în cazuri le prevăzute de lege. 
 Situaţia financiară semnată de către lichidatori se înaintează spre a fi înregis trată şi publicată 
pe pagina de Internet a oficiului regis trului comerţului.  
 Lichidarea nu eliberează asociaţi i şi nu împiedică declararea în stare de faliment a societăţii.  
Art. 10.15. După aprobarea socotelilor şi terminarea repartiţiei, registrele şi actele societăţii ce nu vor fi  
necesare vreunuia dintre asociaţi, se vor depune la asociatul desemnat de majoritate. 
 Regis trele soc ietăţii vor fi păstrate timp de 5 ani. 
 

CAP. XI. LITIGII 
 
Art. 11.1.Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti. 
Art. 11.2.Litigii le societăţii  născute din contractele economice încheiate cu persoane fizice sau juridice precum 
şi litigiile patrimoniale dintre asociaţi şi societate vor fi soluţionate de instanţele competente prin aplicarea 
dreptului material român. 
Art. 11.3. Litigiile personalului angajat de societate se rezolvă potriv it legislaţiei muncii în v igoare în România. 
 

CAP.XII. DISPOZIŢII FINALE 
 
Art.12.1. Prezentul act  constitutiv  intră în v igoare de la data semnării lui de către asoc iaţi. 
Art.12.2. Prevederile actului constitutiv  se completează cu normele Codului Civ il, Codului Muncii, Legii nr.  
31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, şi ale legislaţiei civ ile în v igoare. 
 
 
 
Asociati :  
   
        ORASUL TARGU NEAMT   si  d-nul VARVARA LUCIAN  -  prin administrator COJOCARIU VASILE 
 
 
 
 


