ROMÂNIA

JUDEŢUL GAiAi
M!JNICIPIUL TECUCI
HOT Ă RÂREA NR.
DIN 2&02.2018
Privind: ;apiiobarea inodi1cării Actnlui Coastitntiv al Societ ă iî .iee irest Tec S.il
TECUCI.

Iniţiator. Cătălin Constantin Hurdub.ae, Prirnarui Municipiuiuî Tecuci, uc:Gaia;
Număr <ie îe i&trare şi ata4epunerii proiectuiui :
/ 3/2 3.
jt Ig
Consiiiul Lcaiai M.uripiniui Tecuci,judeţul Galaţi, întruiit în şedinţă rdinai ă, .îndata:e 2&O2.2Oi8;
Având în vedere:
O2.
- expnnerea de m.otive a in.i oru1ii, înregistrat ă sub nr
t
02
- raportui de spcciaJüàte întocrnit 4e Serviciui Juridic, înregistrat sub .rir.
aportui/rapoart1e 4e avizare ai/aie cornîsiei /cornisiîlor de speciaiitate rir. /, ,
In 1aza prevederîlor:
- art.36 alin 2 lit.a), alin 3 lit.b) si Iit.c) diri Legea nr.215/2001 privincl administra ţia pubiic.ă iocală,
republicată, cu rnodificările i completările ulterioare;
- art.194 şi art204 din Legea rir31/1990 paîvînd socîet ăţile repubiicată cu modificăriie i
cornpletările ulterioare;
In baza art.45, aiin 1 şi art.ii.5 aliril, iît.h) din Legea 21,5/2001 ,ptivind adînistraţia pubiî ă
locală, republicată, cu modific&île şi completânic ulterioare;
HOT Ă R ĂŞ TE:

Art.I Se aprob moditicarea art. 3 din Actului Constiti.v 1 o&. .ţiî IETE 1REST
TEC SRL TECUCI , prin intorducerea unuî nou aIinîat , care va eveaumi&orul con ţiriut:
Societalea îşi va deschide ita prnlcI de lucru iii Tecucî, slr.. Cuza Voda, ar. 104 - Obor.

Art.. 2 . Se deseinnează dI Grosu Daniel Virgil peritna a efectua dernei iiIe legale privid
înregistrarea la ;Oîciul Registiului Coiner ţului, .a prezentei iiotă ri.

Art. 3 Prezerita hotărre va tî coanuriicată celor inteiesai pfin -. 51 j UAT
Municipiul Tecuci.
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Soitatea ,,Piete Prest Tec SRL Tecucî este o socie-tate:de intcres public
1cai, .cu răspundere iimîtată, a cărui ascreialîna'jorit-ar este UAT Municipiul
Tecuci.
În caiitate de .asociat ai societ ăţi.i ,,Piete Prest Tec .SRL Tecucî, UAT
Municipiui Tecuci, prin autorităţile :saie deliberative are conpetena de a aproba
rnoicarea Actvi Constitutiv al societ ă .
Pentru :a se asigura des ăş area în bune c.i ţiî a acfit ăţii curcifte a
socităţîi este neeesară şi opolt. ă pronovarea
pri
e tăire
modioarea actuiui constitutv al soiii,, ,,Pite Prest Ice' SRL Tecucî în
sensui :deschierii unui flou punct de iucru iii Teeiro r. Ciza /oda iir. 1O4
-Obor.
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iistr ţia pubică
.36 alin 1 iita) din Lgea nr.25i2001 priin
iocală,repubiicată cu iodicăriie şi cornpletările ultrioare, prevede :aribuţiî
:aie consiiiulsui ioeal în doneniui orgizării şi funcţionării aparatuiui de
speciaiitate ai priinaruiui, aie insti ţiiior şi seiciiloi publiee de interes ioca1 si
ai:e societăţiior comerciaie i4i regiilor autononie.
Ifl exercitarea acestor atribu ţii, potrivit prevederiior art.36 alin 3 lit.b)
consiliul iocal aprobă, ia propunerea priinarului înfiinţarea, oiganizarea şi statul
de funcţii ale aparatului de specialitate ai j.riinarului, ale institu ţiiior şî
serviculor publice de irlteres local,precuai şi reosrganlzarea si statul de functir ale
regiiior autonoine de iriteres IocaL
priiind societăţiie, repiiicată cu
311990
Art. 194 din Lgea
moclifrcăriie şi eornpietăriie uiterîoare, prevede sa obligaţie prîncipa ă •a adurârii
generale a asoeîa ţih r rnodifiemaactalui couiv.
Art.204 dîn Legea rir,3 1/1990 privind soeietăţiie, repbiicată cu
rnodificăriie şi coiletăriie ûIterioare, prevede c ă aetul constitutiv poate fi
rnodificat prin itărârea adunârii generaie a asociar. }entru aptaea
hotărrii AGA de rnoiitcare a actuluî contiv ai societ ăţii este necesar
acord.rI de voinţă a organuiuî ddiberativ - rLSiiini iocai - ai asociatu1uî U.AT
Municipiui Teeusi.
Art.36 al•in 3 iit.c) dîn L; ea nr252:1 privînd admiifistratia pubiisă
iocală, repubiicată cu niodîficărîie şi œmpletàtile uiterîoare, prevede exercitarea
în numeie urisităţ ii admmistra rîtoriaie, toate dreptric şi obiigaţiîie
corespunzătoare particîpairlor deinute la socret ăţi cornereîale sau regfi
autnorne, în condiîîie iegii.
Avnd în vedere eeie epuse rnai sus, conserărn că proiectul, de htărre
îndpiineşte condîiiie de iegaiitate, iapt pentru eare îl supunern spre debaterea
i aprol3area coruiîuluî iocai, în :orla iniţia ă.
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