
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOT Ă RÂREANR._____ 

DIN 28.02.218 

Privind: aprobarea modific ării Actului Constitutiv aI COMPANIEI DE UTILITĂTI PUBLICE 

TECUCI SRL 
Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gaiaii; 
Număr de înregistrare ş i data depunerii proiectului 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă  ordinară, în data de 

28.02.2018; 	 . 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr  

raportul de specialitate întocmit de Serviciu1Juridic, înregistrat sub nr. 
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiiior de specialitate nr. _(_l, , l 

În baza prevederilor: 
- adresa CUP TECUCI SRL înregistrată  sub nr. 22160/15.02.2018 

- HCL nr.96/15.05.2017; 
- art.6 alin 3 din Actul Constitutiv al Companiei de Utilit ăţi Publice Tecuci SRL, , coroborat 

cu art.204 din Legea nr.3 1 /1 990 privind societ ăţile, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.36 alin6 lit.a, pct.19 şi alin 9 din Legea nr.215/2001 privind administra ţia pubiică  locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În baza art.45, alin 1 şi art.115 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică  

Iocală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1(1) Se aprobă  modificarea art. 3(1) din Actului Constitutiv al Companiei de Utilit ăţ i 

Publice Tecuci SRL, care va avea urm ătorul conţinut: ,, Sediid socialprincipa! al societ ăţii vaji în 

Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.146D jude ţid Ga/aţi, codulpoştal 805300 

Art.2 Se aprobă  modificarea art. 5 din Actului Constitutiv al Companiei de Utilit ăţi Publice 

Tecuci SRL , care va avea urm ătorul conţinut: ,, Art.5.Domeniul principal de activitate :381 - 

colectarea deeuri nepericuloase; 

Art.3 Se aprobă  modificarea art. 6 din Actului Constitutiv a1 Companiei de Utilit ăţi Publice 
Tecuci SRL, care va avea următorul conţinut: ,, Art.6.(1). Activitatea principală: -3811 - colectare 

deeuri nepericuloase; 

Art.4. Se desemnează  dl Ioniţă  Florian- administratorul/Directorul General al Companiei de 
Utilităţi Publice Tecuci SRL de a efectua demersurile legale privind înregistrarea la Registrul 
Comerţului, a prezentei hotărâri. 

Art.5.Prezenta hot ărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija Secretarului UAT 
Municipiul Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 	 SECRETAR 
Tudor C,iipanu • 	 JR. Valerica Foţache v 








	Document (8).pdf
	Ph nr.5  privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv al C.U.P Tecuci..pdf



