
R O M A N I A  
J U D E T U L  I L F O V  
C O N S I L I U L  L O C A L  S T E F A N E S T I I  D E  J O S  
 

 
H O T Ă  R Â R E A  NR. 6/26.01.2017 

privind aprobarea înfiinţării unei societăţi comerciale cu răspundere limitată cu asociat 
unic comuna Stefanestii de Jos prin Consiliul Local al comunei Stefanestii de Jos 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STEFANESTII DE JOS,  JUDEŢUL 
ILFOV , întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.01.2017 

Având în vedere : 

- Expunerea de motive a primarului comunei Stefanestii de Jos prin care se propune 
aprobarea infiinţării unei societăţi comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic 
comuna Stefanestii de Jos prin Consiliul Local al comunei Stefanestii de Jos , 
 

- Raportul de specialitate al secretarului comunei; 

- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local pentru programe de dezvoltare 
economico-socială,buget-finanţe,administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, agricultură,gospodărie comunală, amenajarea teritoriului si 
urbanism,protecţia mediului,  turism,servicii şi comerţ ; 

- Dovada privind disponibilitatea si rezervarea firmei nr. 1009/10.01.2017 pentru SC 
GOSPODARIE STEFANESTI SRL; 

- în conformitate cu prevederile art. 1,alin. 1 şi 3 din Legea nr.51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice; 

- în temeiul art.3 alin. 1 lit.„e”, art.5 pct.3 lit.”d”, art. 12 alin.2 lit.”a”, art. 13 alin.2 
lit.”a” din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002, aprobată prin Legea nr.3/2003 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local; 

- în baza prevederilor art.2 ,art. 14,alin. 1 din Legea nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale,republicată,cu modificările şi completările ulterioare; 

- în temeiul art. 17, art. 36 alin.2 lit.d, coroborate cu alin.5 lit.a şi alin.6 lit.a, art.37, art. 
45 alin.3 şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001,republicată,privind administraţia 
publică locală; 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1.   (1) Se aprobă infiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, 
cu asociat unic comuna Stefanestii de Jos , prin Consiliul Local al comunei Stefanestii de Jos, 
sub denumirea SC GOSPODARIE STEFANESTI SRL. , potrivit actului constitutiv, 
prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    (2) Societatea comercială SC GOSPODARIE STEFANESTI SRL este 
persoană juridică română,se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în 
vigoare şi cu actul constitutiv prevăzut in anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (3) Se imputerniceşte Primarul Comunei Stefanestii de Jos, domnul Ionel 
Robert Stefan, să semneze actul constitutiv al S.C. GOSPODARIE STEFANESTI S.R.L.,în 
numele comunei Stefanestii de Jos. 



 (4) Sediul social al SC GOSPODARIE STEFANESTI SRLeste în sediul 
Consiliului Local Stefanestii de Jos,situat în Sat Stefanestii de Jos, Comuna Stefanestii de 
Jos, Sos. Stefanesti Nr. 116, cam.3 Jud. Ilfov,în spaţiul dat în folosinţă gratită (comodat) de 
Consiliul Local.. 

Art.2 (1) Se aprobă darea în folosinţă gratuită a camerei nr. 3, destinata sediului social 
al SC. GOSPODARIE STEFANESTI S.R.L in sediul Consiliului Local Stefanestii de Jos, 
comuna Stefanestii de Jos, sat Stefanestii de Jos, sos. Stefanesti nr. 116 judet Ilfov. 

         (2) Cu semnarea contractului de comodat se împuterniceşte primarul 
com.Stefanestii de Jos, domnul Ionel Robert Stefan . 

    Art.3 Societatea comercială S.C. GOSPODARIE STEFANESTI S.R.L.,are ca 
activitate principala  COD CAEN 8411 - Servicii de administraţie publică generală; 

 
Art.4   (1) Capitalul social iniţial al SC GOSPODARIE STEFANESTI SRL este de 

1000 lei. 
  (2) Capitalul social total prevăzut la alineatul 1 se divide în 100 părţi sociale a 
câte 10 lei fiecare. 

 (3) Capitalul social al SC GOSPODARIE STEFANESTI SRL este vărsat 
integral de comuna Stefanestii de Jos reprezentat de Consiliul Local Stefanestii de Jos în 
calitate de asociat unic. 

 (4) Părţile sociale ale S.C. GOSPODARIE STEFANESTI S.R.L sunt 
proprietatea Consiliului Local Stefanestii de Jos ,care exercită drepturile şi obligaţiile asociatului 
unic,potrivit legii. 

Art.5     (1) Societatea comercială S.C. GOSPODARIE STEFANESTI S.R.L ,este 
condusă de Asociatul unic,în cazul de faţă .Consiliul Local al comunei Stefanestii de Jos. 

(2) In perioada în care comuna Stefanestii de Jos este asociat unic la S.C. 
GOSPODARIE STEFANESTI S.R.L..Consiliul Local al comunei Stefanestii de Jos exercită 
toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiei deţinute de comuna Stefanestii de Jos 
la această societate comercială,în condiţiile legii. 
 (3) Societatea comercială SC GOSPODARIE STEFANESTI SRL este 
administrată de un administrator unic, numit de asociatul unic împuternicit cu puteri depline 
pentru un mandat de 4 ani,în condiţiile legii. 

 (4) Atribuţiile asociatului unic şi ale administratorului unic al SC 
GOSPODARIE STEFANESTI SRL sunt prevăzute în actul constitutiv al acesteia in 
conformitate cu Legea 31/1990 

(5) La înfiinţarea SC GOSPODARIE STEFANESTI SRL se numeşte 
administrator unic dl. ULIAN MIHAI, cetatean roman,domiciliat in comuna Stefanestii de Jos, 
sos Stefanesti, nr. 128, ap. 4 judeţul Ilfov,posesor al CI seria IF ,nr  400255 emisa de SPCLEP 
Stefanestii de Josla data de 25.04.2014 .CNP 1580430400463 caruia i se stabileste un salariu 
brut lunar egal cu indemnizaţia lunara a viceprimarului com.Stefanestii de Jos. 

Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri şi cu realizarea formalităţilor 
premergatoare infiintarii societatii , precum si la Oficiul Registrului Comerţului ,se 
împuterniceşte administratorul unic al SC GOSPODARIE STEFANESTI SRL. dl. ULIAN 
MIHAI, cetatean roman,domiciliat in comuna Stefanestii de Jos, sos Stefanesti, nr. 128, ap. 4 



judeţul Ilfov,posesor al CI seria IF ,nr  400255 emisa de SPCLEP Stefanestii de Jos la data de 
25.04.2014 .CNP 1580430400463, cu puteri depline in reprezentarea Consiliului local 
Stefanestii de Jos in relatia cu SC GOSPODARIE STEFANESTI SRL. 

 
Art.8 Prezenta hotărâre se comunică,prin intermediul secretarului comunei,în termenul 

prevăzut de lege,primarului comunei şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afişarea la sediul Consiliului Local ,precum şi pe pagina de internet 
www.primariastefanesti.ro 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                           SECRETAR COMUNA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilieri prezenti: 12 

Adoptata cu __9___ voturi „pentru” din 15 consilieri locali in functie. 

 

http://www.primariastefanesti.ro/
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Subsscrisa: 

(1) Consiliul Local Stefanestii de Jos, cu sediul in Șos. Stefanesti Nr. 116, Com. Stefanestii de Jos, Jud. 
Ilfov, CUI: 4420775 

in continuare „Asociatul”  

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, astfel cum a fost republicata si 
ulterior modificata („Legea Societatilor Comerciale”) a hotarat incheierea acestui Act Constitutiv pentru 
constituirea societatii cu raspundere limitata S.C. GOSPODARIE STEFANESTI S.R.L. (in continuare 
„Societatea”). 

CAPITOLUL I 

DENUMIREA SOCIETATII, STATUTUL JURIDIC, SEDIUL SI DURATA SOCIETATII 

Articolul 1 – Denumirea Societatii 

(1) In conformitate cu rezervarea denumirii efectuata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov, 
numele Societatii este S.C. GOSPODARIE STEFANESTI S.R.L. 

(2) Denumirea Societatii va fi intotdeauna urmata de cuvintele „societate cu raspundere limitata” sau de 
abrevierea „SRL”. 

(3) Toate facturile, ofertele, ordinele, listele de preturi, prospectele si orice alte documente comerciale sau 
publicitare si acte juridice emise de Societate vor contine urmatoarele informatii: denumirea Societatii, 
cuvintele „societate cu raspundere limitata” sau initialele „SRL”, sediul social, codul unic de 
inregistrare si capitalul social. 

Articolul 2 – Statutul juridic 

(1) Societatea este persoana juridica romana, constituita ca SOCIETATE CU RASPUNDERE 
LIMITATA, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv 
si al legislatiei romane in vigoare. 

(2) Societatea isi va desfasura activitatea in conformitate cu prevederile legii si ale acestui Act Constitutiv. 

Articolul 3 – Sediul social 

(1) SEDIUL SOCIAL al Societatii este situat pe Sos. STEFANESTI, Nr. 116, Camera 3, Com. 
STEFANESTII DE JOS, Jud. ILFOV. 

(2) Societatea poate infiinta sucursale, filiale, agentii, reprezentante, puncte de lucru si alte unitati 
similare, in tara si/sau in strainatate, cu respectarea dispozitiilor legislatiei in vigoare. 



ACT CONSTITUTIV AL 
SC GOSPODARIE STEFANESTI SRL 

 

Pagina 3 din 10 
 

(3) Asociatul poate decide schimbarea sediului social, precum si infiintarea sau desfiintarea de filiale, 
sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru si alte unitati similare, in tara si/sau in strainatate, cu 
observarea legilor aplicabile modificarii Actului Constitutiv. 

Articolul 4 - Durata 

Societatea se infiinteaza pe durata nedeterminata, incepand cu data inregistrarii sale in Registrul Comertului. 
In cazul decesului asociatului unic societatea isi poate continua activitatea cu mostenitorii acestuia. Orice 
modificare privind durata de functionare a societatii se stabileste prin decizia Asociatului unic. 

 

CAPITOLUL II 

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII 

Articolul 5 – Domeniul si obiectul de activitate al Societatii 

(1) Principalul domeniu de activitate al Societatii va fi urmatorul:  

COD CAEN 47 – 8411 - Servicii de administraţ ie publică si aparare; asigurari sociale din sistemul 
public. 

(2) Principalul obiect de activitate al Societatii va fi urmatorul:  

COD CAEN 8411 - Servicii de administraţ ie publică generală; 

(3) Obiectul de activitate al Societatii include si urmatoarele activitati: 

3600 - Captarea, tratarea ş i distribuţ ia apei 

3700 - Colectarea ş i epurarea apelor uzate 

3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase 

3812 - Colectarea deşeurilor periculoase 

4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară 

4120 - Lucrări de construcţ ii a clădirilor rezidenţ iale ş i nerezidenţ iale 

4211 - Lucrări de construcţ ii a drumurilor ş i autostrăzilor 

4311 - Lucrări de demolare a construcţ iilor 

4312 - Lucrări de pregătire a terenului 
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4321 - Lucrări de instalaţ ii electrice 

4322 - Lucrări de instalaţ ii sanitare, de încălzire ş i de aer condiţ ionat 

4329 - Alte lucrări de instalaţ ii pentru construcţ ii 

4331 - Lucrări de ipsoserie 

4332 - Lucrări de tâmplărie ş i dulgherie 

4333 - Lucrări de pardosire ş i placare a pereţ ilor 

4339 - Alte lucrări de finisare 

4391 - Lucrări de învelitori, şarpante ş i terase la construcţ ii 

4399 - Alte lucrări speciale de construcţ ii n.c.a. 

4931 - Transporturi urbane, suburbane ş i metropolitane de călători 

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a 

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 

6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 

7111 - Activităţ i de arhitectură 

7112 - Activităţ i de inginerie ş i consultanţ ă tehnică legate de acestea 

7120 - Activităţ i de testări ş i analize tehnice 

8121 - Activităţ i generale de curăţ enie a clădirilor 

8122 - Activităţ i specializate de curăţ enie 

8129 - Alte activităţ i de curăţ enie 

8130 - Activităţ i de întreţ inere peisagistică 

8230 - Activităţ i de organizare a expoziţ iilor, târgurilor ş i congreselor 

8299 - Alte activităţ i de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 

9001 - Activităţ i de interpretare artistică (spectacole) 

9002 - Activităţ i suport pentru interpretare artistică (spectacole) 

9003 - Activităţ i de creaţ ie artistică 

9004 - Activităţ i de gestionare a sălilor de spectacole 
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9311 - Activităţ i ale bazelor sportive 

9321 - Bâlciuri ş i parcuri de distracţ ii 

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

(4) Fiecare obiect de activitate mentionat in acest Articol 5 este un obiect de activitate independent si nu 
va fi limitat sau restrictionat in vreun fel prin referire la sau prin coroborare cu oricare dintre 
prevederile prezentului Act Constitutiv. 

(5) Societatea va putea intreprinde oricare dintre activitatile sus-mentionate, direct sau prin intermediul 
unor terte parti, persoane fizice sau juridice, prin infiintarea de noi societati, cumpararea de parti 
sociale, fuziuni, parteneriate sau alte forme de desfasurare a activitatii. 

(6) Obiectul de activitate al Societatii poate fi modificat ulterior prin decizia Asociatului unic, in 
conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv, cu legile si procedurile legale in vigoare. 

 

CAPITOLUL III 

CAPITALUL SOCIAL, PARTILE SOCIALE 

Articolul 6 – Capitalul social 

(1) Societatea funtioneaza cu un capital social initial total de 1 000 RON, in totalitate subscris si varsat de 
catre Asociat, in numerar. 

(2) Capitalul social este impartit in 100 de parti sociale, cu o valoare de 10 lei fiecare. 

(3) Partile sociale apartin Asociatului Unic, care subscrie 100 parti sociale, in valoare de 1000 RON, 
reprezentand 100% din capitalul social al Societatii; 

(4) Daca se va constata o micsorare a capitalului social, acesta trebuie sa fie inregistrat sau redus la suma 
ramasa, cu respectarea minimului legal - mai inainte de a se face repartizarea sau distribuirea profitului. 

 

 

Articolul 7 - Participare la beneficii si pierderi - (1) CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS- 100 %.  

 

Articolul 8 - Marirea sau reducerea capitalului social: 
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(1) Capitalul social poate fi marit sau redus, prin vointa asociatului, cu respectarea dispozitiilor legale in 
vigoare si cu modificarea corespunzatoare a statutului. 

(2) Asociatul poate decide, ori de cate ori considera necesar, majorarea capitalului social, prin subscrierea 
de noi parti sociale, reprezentand aport in numerar sau in natura, prin majorarea valorii nominale a 
partilor sociale existente sau prin includerea de rezerve sau de profit. 

(3) Partile sociale nou emise trebuie subscrise in totalitatea lor, libere de orice sarcini, iar valoarea lor 
trebuie varsata in termen de 60 zile de la data hotararii majorarii. 

(4) Reducerea capitalului social va putea fi efectuata numai dupa trecerea a doua luni de la data publicarii 
hotararii de reducere in Monitorul Oficial cu respectarea minimului de capital legal. Prin grija 
administratorului societatii / asociat unic, partile sociale vor fi inscrise intr-un registru, care se 
pastreaza la sediul societatii numerotat, sigilat si parafat de administrator. 

(5) Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Dovada partilor sociale se face prin actul 
autentic de constituire al societatii sau la cerere, administratorul poate elibera un certificat constatator 
al drepturilor asupra partilor sociale, dar cu mentiunea ca nu poate servi ca titlu pentru transmiterea 
drepturilor constatate, sub sanctiunea nulitatii transmiterii. Certificatul va purta semnatura 
administratorului societatii/ asociatul unic si stampila acestuia. 

(6) In caz de pierdere a unui certificat reprezentand partile sociale, trebuie anuntat administratorul 
societatii, iar cazul trebuie anuntat public in Monitorul Oficial, iar dupa trecerea a 6 luni se poate 
elibera un duplicat. Dobandirea unei parti sociale implica, pe deplin drept adeziunea la statutul 
societatii, cu toate eventualele modificari ulterioare. 

 

Articolul 9 - Obligatiile Societatii sunt garantate cu patrimoniul social 

(1) Asociatul unic poate ceda total sau partial aportul acestuia la capitalul social, catre terti, persoane fizice 
sau juridice. 

(2) Cesiunea partilor sociale se opereaza printr-un contract de cesiune, semnat de cedent si cesionar. 
Cesiunea se opereaza in registrul asociatilor si la Registrul Comertului si are efect fata de terti numai 
din acel moment. 

 

CAPITOLUL IV  
ADMINISTRAREA SOCIETATII 

 
Art. 10.1. Organul de Conducere al SC GOSPODARIE STEFANESTI SRL este reprezentat de 

asociatul unic si are urmatoarele ATRIBUTII: 
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▪  aproba/modifica structura organizatorica a societatii, numarul de posturi si categoriile 
de personal, conditiile de angajare si functionare ale personalului societatii, inclusiv nivelul 
maxim de salarizare al acestuia; 

▪  aproba/modifica programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli al 
societatii, decide asupra politicii economice si comerciale a societatii, stabileste politica de 
marketing si comercializare; 

▪  examineaza/aproba/modifica bilantul si contul de profit si pierderi, stabileste 
eventualele prelevari (amortismente, fonduri de rezerva etc.) si decide cu privire la 
modalitatea de repartizare a profitului net; 

▪  decide cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si alte categorii de credite si 
cu privire la acordarea de garantii, aproba orice fel de credit financiar acordat de SC 
GOSPODARIE STEFANESTI SRL; 

▪  decide cu privire la schimbarea sediului societatii, la infiintarea, functionarea, 
dezvoltarea ori desfiintarea de agentii, birouri, reprezentante, filiale, sucursale, magazine; 

▪  hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea 
numarului de parti sociale sau valorii nominale a acestora, cu privire la cesionarea partilor 
sociale si stabileste modalitatea si conditiile de efectuare a acestor operatiuni; 

▪  hotaraste cu privire la modificarea statutului, precum si cu privire la transformarea 
formei juridice a societatii; 

▪  hotaraste cu privire la fuzionarea, divizarea sau dezvoltarea si lichidarea societatii; 

▪  decide cu privire la efectuarea de investitii in cadrul societatii sau in alte societati 
comerciale; 

▪  hotaraste cu privire la actionarea in justitie a celor vinovati pentru pagube pricinuite 
societatii, din vina lor; 

Art. 10.2. Administratorul SC GOSPODARIE  STEFANESTI SRL reprezinta organul de conducere al 
Societatii. 

Art. 10.3. Administrator al SC GOSPODARIE STEFANESTI SRL este ULIAN MIHAI, domiciliat in 
Com. Stefanestii de Jos, Jud. Ilfov, Sos. Stefanesti , Nr. 128, ap. 4, identificat cu CI, Seria IF, 
Nr.400255, CNP. 1580430400463, eliberat de SPCLEP Ștef. De Jos, valabil pana la data de 
30.04.2074, ales pe o perioada de 4 (patru) ani si va avea atributii limitate. 

Art. 10.4. Atributiile Administratorului Societatii sunt urmatoarele: 

▪  angajeaza si concediaza personalul Societatii si stabileste drepturile si obligatiile, 
respectiv indatoririle si responsabilitatile pe compartimente, program de lucru etc.; 

▪  intocmeste raportul cu privire la activitatea si situatia economico-financiara, 
inventarul; 
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▪       avizeaza bilantul si contul de profit si pierderi pe anul expirat, precum si proiectul de 
program de activitate si de buget, venituri si cheltuieli al societati pentru anul in curs, in 
concordanta cu registrele Societatii si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, inclusiv 
a formelor de publicitate necesare; 

▪  stabileste tactica de marketing si comercializare, aproba operatiunile de incasari si 
plati, de vanzare-cumparare de bunuri, decide cu privire la incheierea/rezilierea de 
contracte de vanzare-cumparare, de inchiriere etc; 

▪  raspunde de constituirea fondurilor legale de rezerve si a altor fonduri de orice natura, 
conform prevederilor prezentului statut si legii; 

▪  raspunde de tinerea in buna regula a tuturor registrelor; 

▪  rezolva orice alte probleme care privesc conducerea curenta a societatii, 
incheie/autorizeaza toate actele si efectueaza/autorizeaza toate operatiunile necesare pentru 
buna desfasurare a activitatii societatii. 

Art. 10.5. Administratorul Societatii este imputernicit pentru a reprezenta Societatea, a actiona in numele ei 
si a o angaja in raporturile cu tertii, persoane fizice si/sau juridice, precum si in fata tuturor 
organelor si institutiilor, inclusiv in fata organelor de jurisdictie.  

Art. 10.1. Administratorul Societatii este raspunzator atat fata de Societate, cat si fata de terti, pentru 
eventualele prejudicii rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale sau de la 
prevederile statutului si pentru greselile de administrare ale societatii, neexecutarea sau 
executarea necorespunzatoare a atributiilor care-i revin. 

Art. 10.1. Administratorul Societatii poate da imputerniciri de reprezentare si altor persoane, situatie in care 
persoana imputernicita raspunde pentru orice paguba cauzata Societatii si/sau tertilor din culpa 
sa. 

Art. 10.1. Societatea va fi angajata prin semnatura administratorului Societatii, acesta poate da delegatie de 
semnatura, fie sub forma generala, fie sub forma speciala, altor persoane angajate de societate 
pentru rezolvarea unor probleme curente sau pentru anumite afaceri bine determinate. 

Art. 11.  Controlul Activitatii Societatii : controlul activitatii societatii este efectuat de catre Asociatul 
unic. 

 

CAPITOLUL V 
ACTIVITATEA SOCIETATII 

 
Art.12.1.  Exercitiul economico-financiar incepe de la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 

decembrie a fiecarui an. 

Art. 12.2. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii si se incheie la 31 decembrie a 
anului respectiv. 
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Articolul 13 - Personalul Societatii 

(1) Personalul Societatii este angajat de catre administrator in cadrul schemei de organizare aprobata de 
asociati, pe baza de contracte de munca individuale, incheiate pe durata nedeterminata sau determinata. 

(2) Nivelul salariilor personalului Societatii se stabileste prin negociere intre angajati si Societate, 
reprezentata prin administrator. Drepturile si obligatiile personalului Societatii, inclusiv prevederile 
privind plata salariilor, impozitul pe salarii si a contributiei pentru asigurarile sociale se stabilesc prin 
contract de munca incheiat intre salariati si Societate. 

(3) Societatea poate angaja personal care sa lucreze pe perioade nelimitate, limitate de timp sau pe baza 
de contract de prestari servicii. Angajarea personalului Societatii si activitatea acestuia se desfasoara 
in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

 

Articolul 14 - Intocmirea bilantului si a contului de profit si pierderi 

(1) Societatea prin personal specializat va tine evidenta contabila si va intocmi anual bilantul si contul de 
profit si pierderi in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

 

CAPITOLUL VI 
MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA , LITIGII  

 

Articolul 15 - Modificarea formei juridice 

(1) Modificarea formei juridice va putea fi efectuata prin vointa asociatului unic cu respectarea 
dispozitiilor legale prevazute de legea societatilor comerciale. Noua societate se va putea constitui cu 
un capital egal mai mic sau mai mare decat cel al vechii societati, urmand a se indeplini formalitatile 
de inregistrare si publicitate cerute de lege. 

 

Articolul 16 - Dizolvarea Societatii 

(1) Urmatoarele situatii pot conduce la dizolvarea Societatii: 

▪ imposibilitatea realizarii obiectului de activitate; 

▪ reducerea capitalului social sub minimul legal, daca nu se decide completarea lui; 
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▪ in caz de faliment; 

▪ in orice alte situatii, cand Asociatul unic hotaraste acest lucru. 

(2) Dizolvarea trebuie inscrisa la Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.  

 

Articolul 17 - Lichidarea Societatii 

(1) In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata, conform prevederilor legale in vigoare.  

 

Articolul 18 - Litigii 

(1) Litigile Societatii cu persoane fizice sau juridice, daca nu se pot rezolva pe cale amiabila, sunt de 
competenta instantelor judecatoresti.  

Articolul 19 - Dispozitii finale 

(1) Dispozitiile prezentului act constitutiv se completeaza cu cele ale Legii nr. 31/1990 republicata. 

 

 

Asociat Unic, 

CONSILIUL LOCAL 
STEFANESTII DE JOS,  


	1000 lei.

