
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
  
Proiect                                    

HOTĂRÂRE 
privind cesionarea p\r]ilor sociale ale domnului Varvara Lucian de]inute in cadrul 

SC Centrul de ~ntre]inere Urban\ SRL Tg. Neam]  
c\tre domnul Fermu[ Adrian {tefan 

 
Consiliul Local oras Tirgu Neamt, intrunit in [edin]a ordinar\; 
   Av^nd in vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societ\]ile comerciale-
republicat\, a Legii serviciilor comunitare de utilit\]i publice nr. 51/2006, H.G. 955/2004 
pentru aprobarea reglement\rilor –cadru de aplicare a O.G. 71/2002 privind organizarea 
[i func]ionarea serviciilor de administrare a domeniului public [i privat de interes local [i 
calitatea de asociat al Ora[ului T`rgu Neam] in cadrul SC CIU SRL T^rgu Neam]; 
   Adresa emis\ de SC CENTRUL DE ÎNTRETINERE URBANĂ SRL Tirgu Neam] 
nr.211/27.03.2017-5269/28.03.2017, prin care ne este comunicata HAGA nr. 
27/28.02.2017; 
   Luând act de expunerea de motive inaintat\ de Adunarea Generala a Asocia]ilor 
societ\]ii CENTRUL DE ÎNTRETINERE URBANĂ SRL, `nregistrat\ cu 
nr.147/28.02.2017 [i de raportul de specialitate comun al Serviciului juridic [i al Direc]iei 
Buget-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Tîrgu 
Neamt, înregistrat sub nr. 6455/19.04.2017; 
     In temeiul prevederilor art.36 alin. (3) lit.c si art.45 alin.1 , din Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 

HOT|R|{TE: 
 
Art. 1-Se aprob\ ca domnul Varvara Lucian sa cesioneze părţile sociale deţinute în 
cadrul societăţii comerciale CENTRUL DE INTRETINERE URBANA SRL ,retrăgându-
se din societate , astfel : 
   ASOCIAT 2–Domnul 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, jud. Neamt, posesor al CI, seria NT nr. 606472, eliberat\ de SPCLEP T`rgu Neamt, 
la data de 28.09.2011, CNP 1660920274799,  
    cesioneaz\ cele 5 p\r]i sociale `n valoare de 10 lei fiecare, reprezent^nd 5% din 
capitalul social al societ\]ii, c\tre domnul Fermu[ Adrian {tefan, cet\]ean rom^n, 
n\scut la data de 14.12.1987 `n Municipiul Roman, jude]ul Neam], domiciliat `n ora[ul 
T`rgu Neam], str. M\r\[e[ti, Bl.L4, scara A, etaj 4, ap.12, jude]ul Neam], posesor al CI 
seria NT nr.739299 eliberat la data de 09.12.2013 de SPCLEP Tg. Neam], CNP 
1871214270857. 



Art.2- Se aprob\ asocia]ii societ\]ii SC CENTRUL DE ÎNTREŢINERE 
URBANĂSRL,astfel: 
   ASOCIAT 1-Ora[ul T`rgu Neam]–cu sediul in localitatea T`rgu Neam], b-dul {tefan 
cel Mare, nr. 62, jude]ul Neam], cod fiscal 2614104, reprezentat legal prin Primar –d-nul 
Harpa Vasilic\, cu 95 p\r]i sociale in valoare nominal\ de 10 lei fiecare, insum^nd 950 
lei, represent^nd o cot\ de capital social in procent de 95 %.  
   ASOCIAT 2 -D-nul Fermu[ Adrian {tefan, cet\]ean rom^n, n\scut la data de 
14.12.1987 `n Municipiul Roman, jude]ul Neam], domiciliat `n ora[ul T`rgu Neam], str. 
M\r\[e[ti, Bl.L4, scara A, etaj 4, ap.12, jude]ul Neam], posesor al CI seria NT nr.739299 
eliberat la data de 09.12.2013 de SPCLEP Tg. Neam], CNP 1871214270857 cu 5 p\r]i 
sociale `n valoare nominal\ de 10 lei fiecare, `nsum^nd 50 lei, reprezent^nd o cot\ din 
capitalul social `n procent de 5%. 
Art.3-Se imputernice[te d-nul Gr\dinaru Paul Andrei -cetatean roman, avand CNP –
1910827271703, nascut la data de 27.08.1991 `n ora[ul Tg. Neam], jude]ul Neam], 
domiciliat `n ora[ul Tg. Neam], str. Busuiocului nr.31A, posesor al CI seria NT 
nr.812911, eliberat\ la data de 26.01.2015 de SPCLEP Tg. Neam] -in calitate de 
administrator al societ\]ii, pentru a inregistra prezenta hot\r^re la Oficiul Registrului 
Comer]ului de pe l^ng\ Tribunalul Neam]. 
Art.4-Primarul ora[ului Tîrgu Neamt va asigura executarea prezentei hotarâri prin 
serviciile din aparatul de specialitate al Primarului Ora[ului Tirgu Neamt. 
Art.5-Secretarul ora[ului Tîrgu Neamt va asigura comunicarea prezentei hotârâri tuturor 
institu]iilor [i persoanelor interesate. 
 
 
 

       Ini]iator, 
Adunarea General\ a Asocia]ilor SC CIU SRL 
                   B^rsan Ciprian Valeriu 
                   Gai]\ Dumitru 
                   Timi[escu Ovidiu 
 
 
 
 
 
 
 Avizat legalitate, 
 Secretar 
                                                                                                Jr. Laura Elena Maftei 
 
                    

                                                                                                                         
 
 



 
 
 

                                                                                                           Aprob, 
                                                                                                                        Primar 
                                                                                                             Vasilic\ Harpa 
 
                                                                                                                      
ORASUL TIRGU NEAMT 
Nr. 6455 din  19.04.2017  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hot\r^re privind cesionarea p\r]ilor sociale ale domnului Varvara 
Lucian de]inute in cadrul SC Centrul de ~ntre]inere Urban\ SRL Tg. Neam] c\tre 

domnul Fermu[ Adrian {tefan 
 

Av^nd `n vedere: 
-Legea nr.31/1990 a societ\]ilor comerciale, republicat\: 
Art. 1 
(1)În vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ, persoanele fizice şi persoanele 
juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi cu personalitate juridică, cu respectarea 
dispoziţiilor prezentei legi. 
Art. 11 
(1)Capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 200 lei 
şi se divide în părţi sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei. 
Art. 15 
Contractele între societatea cu răspundere limitată şi persoana fizică sau persoana 
juridică, asociat unic al celei dintâi, se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii 
absolute. 
 
Legea nr.215/2001 a administra]iei publice locale, republicat\ : 
Art.36 (3)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 
c)exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile 
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în 
condiţiile legii. 
 
Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilit\]i publice, republicat\: 
Art.8 (3) În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de 
utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură 
cu: 
(f)participarea unităţilor administrativ-teritoriale la constituirea capitalului social al 
unor societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 



completările ulterioare, având ca obiectiv furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi 
publice de interes local, intercomunitar sau judeţean, după caz; 
 
Lu^nd act de:  
   -Adresa nr.5269/28.03.2017 din partea SC CENTRUL DE ÎNTRETINERE URBANĂ 
SRL. 
   -Hot\r^re Adun\rii Generale a Asocia]ilor de la SC CENTRUL DE ÎNTRETINERE 
URBANĂ SRL `nregistrat\ cu nr.27/28.02.2017. 
   -Actul Constitutiv al societa]ii sus men]ionate 
   -Cererea de retragere, din calitatea de asociat, a domnului Varvara Lucian, medic 
veterinar. 
   -Cererea de asociere cu SC CENTRUL DE ÎNTRETINERE URBANĂ SRL a 
domnului Fermu[ Adrian {tefan, `nregistrat\ cu nr.101/15.02.2017. 
     V\ supunem spre analiz\, dezbatere [i aprobare prezentul proiect de hot\r^re. 
 
 
 
 
 {ef Serviciu juridic,              Inspector superior,                {ef serviciu buget prognoze,       
Jr. Iftode Oana Maria                Ciprian Iovoaea Ec. Iosub Ecaterina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 EXPUNERE   DE   MOTIVE 

 La proiectul de hotarare privind cesionarea partilor sociale ale domnului 
Varvara Lucian  detinute in cadrul S.C. Centrul de Intretinere Urbana S.R.L. 

Targu Neamt catre domnul Fermus Adrian Stefan 
  

         În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 – privind societatile 
comerciale , cu modificarile si completarile ulterioare,  
         In conformitate cu  prevederile Actului Constitutiv  al SC CENTRUL DE 
INTRETINERE URBANA SRL Tg. Neamt – referitor la Adunarea Generala a 
sociatatii care are ca si atributii asociarea.  
         Membrii Adunarii Generale a Asociatilor societatii va fac cunoscut faptul 
ca pentru buna desfasurare a activitatilor specifice societatii comerciale 
Centrul de Intretinere Urbana SRL este necesara aprobarea asocierii S.C. 
CENTRUL DE INTRETINERE URBANA S.R.L. – Targu Neamt cu domnul doctor 
veterinar  - FERMUS ADRIAN-STEFAN.           Capitalul social este in suma de 
1000 lei, reprezentand parti sociale a cate 10 lei fiecare, divizat astfel: 
          Orasul Tirgu Neamt–cu sediul in localitatea Tirgu Neamt, b-dul Stefan cel 
Mare, nr. 62, judetul Neamt, cod fiscal 2614104, reprezentat legal prin Primar 
– d-nul Harpa Vasilică,avand calitatea de partener 1, cu o pondere la capitalul 
social de 95%, reprezentand 95 parti sociale, 950 lei. 
           D-nul FERMUS ADRIAN-LUCIAN cetatean roman, nascut la data de 
14.12.1987, nascut in Mun Roman, Jud. Neamt, domiciliat in Targu Neamt Str. 
Marasesti, bl. L4. Sc. A, et. 4, ap. 12, Judetul Neamt, posesor al CI, seria NT nr. 
739299 eliberat de SPCLEP Targu Neamt, la data de 09.12.2013, CNP 
1871214270857, avand calitate de partener 2, cu o pondere la capitalul social 
de 5%, reprezentand 5 parti sociale, 50 lei; 
           Inaintam prezenta expunere de motive impreuna cu Actul Constitutiv al 
societatii CENTRUL DE INTRETINERE URBANA S.R.L. 
         Adunarea Generala imputerniceste pe domnul Gradinaru Paul-Andrei, 
cetatean roman nascut la data de 27.08.1991, in localitatea – Oras Targu 
Neamt, Judetul Neamt, domiciliat in orasul Targu Neamt, Str. Busuiocului nr. 
31A, Jud. Neamt, tara Romania, posesor al cartii de identitate seria Nt nr. 
812911, eliberata de SPCLEP Targu Neamt, la data de 26.01.2015, avand CNP 
1910827271703 – sa semneze Actul Constitutiv al S.C. CENTRUL DE 
INTRETINERE URBANA S.R.L. Targu Neamt si sa reprezinte S.C. CENTRUL DE 



INTRETINERE URBANA S.R.L. la Oficiul Registrul Comertului de pe langa 
Tribunalul Neamt.  

 
 


