ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BEUCA
HOTARARE
Privind : infiintarea “SPAAC BEUCA-TR SRL”
Consiliul Local al comunei Beuca, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara din data de 30.03.2011;
Analizand proiectul de hotarare inaintat de primarul com.Beuca;
Avand in vedere :
-expunerea de motive a primarului comunei Beuca nr. 542 din 23.03.2011;
-raportul de specialitate nr. 543 din 23.03.2011 intocmit de secretarul comunei;
-avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Beuca;
-dovada privind disponibilitatea si rezervarea firmei nr. 7273 din 21.03.2011 eliberata de Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman;
In conformitate cu disp. art.3, art.8 alin.1 si alin.2 lit e din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de
utilitati publice, art.6 din Legea serviciului de salubrizare nr.101/2006, a prevederilor art.1 , art.2, art.7, rt.11-13,
art.17, art.36 si art.191-206 din Legea privind societatile comerciale nr.31/1990 republicata cu modificarile si
completarile ulterioare, In temeiul art.35 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completraile ulterioare;
In baza art.5, art.10, art.17, art. 23, art.45,art 36 alin.2 lit.d raportat la alin.6 lit a pct. 14, art.115 alin 1 lit b
din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
ART.1 -Se aproba infiintarea societatii comerciale de interes local ” SPAAC BEUCA-TR SRL” ,judetul
Teleorman, persoana juridica cu asociat unic Comuna Beuca care va functiona sub autoritatea Consiliul Local
Beuca, avand urmatoarele elemente de organizare dupa cum urmeaza :
-denumirea ” SPAAC BEUCA-TR SRL”, conform dovezii disponibilului de denumire nr.7273 din data de
21.03.2011 eliberata de Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman;
-forma juridica-Societate comerciala cu raspundere limitata;
-sediul social: comuna Beuca , jud.Teleorman iar punct de lucru-Statia de alimentare cu apa situata in satul
Beuca.
- domeniu principal de activitate , Cod CAEN 3600 – Captarea, tratarea si distributia apei , iar ca activitati
secundare urmatoarele:
1
Activitati auxiliare pentru productia vegetala
0161
2
Activitati dupa recoltare
0163
3
Exploatarea forestiera
0220
4
Activitati de servicii anexa silviculturii
0240
5
Taierea si rindeluirea lemnului
1610
6
Colectarea si epurarea apelor uzate
3700
7
Colectarea deseurilor nepericuloase
3811
8
Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3832
9
Lucrari de demolare a constructiilor
4311
10
Lucrari de pregatire a terenului
4312
11
Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4313
12
Lucrari de instalatii electrice
4321
13
Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4322
14
Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4329
15
Lucrari de ipsoserie
4331
16
Lucrari de tamplarie si dulgherie
4332
17
Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4333
18
Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4334
19
Alte lucrari de finisare
4339
20
Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4391
21
Intretinerea si repararea autovehiculelor
4520
22
Depozitari
5210
23
Manipulari
5224
24
Activitati generale de curatenie a cladirilor
8121
25
Alte activitati de curatenie
8129
26
Activitati de intretinere peisagistica
8130
27
Activitati de ordine publica si de protectie civila
8424
28
Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora
8425
ART.2- Se aproba Actul Constitutiv al Societatii Comerciale ” SPAAC BEUCA-TR SRL” conform anexei
1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.3 -Se aproba incheierea contractului de comodat, conform anexei 2 ce face parte din prezenta
hotarare.

ART.4 -Se aproba incheierea contractului de comodat, conform anexei 3 ce face parte din prezenta
hotarare, privind spatiul locativ pentru sediul societatii ce va fi pus la dispozitia acesteia.
ART.5 -Se aproba aportul comunei Beuca la constituirea capitalului social in numerar al Societatii in suma
de 600 lei..
ART.6- Componenta patrimoniului societatii infiintate va fi definita si predata acesteia pe baza de protocol
,aprobat prin hotararea Consiliului Local.
ART.7(1) - Se aproba numirea in functia de administrator al ” SPAAC BEUCA-TR SRL” pe o perioada de
6 luni a d-lui Cirjan Emil, cetatean roman, domiciliat in comuna Beuca, satul Beuca, judetul Teleorman, nascut la
data de 23.08.1956 posesor CI seria TR nr.366303 eliberat de SPCLEP Rosiori de Vede la data de 07.09.2010 ,CNP
1560823341700 .
(2)Revocarea administratorului se face prin hotararea Consiliului Local Beuca.
(3)Administratorul poate renunta la functie numai dupa notificarea angajatorului cu un preaviz de 30 zile.
ART.8-Atributiile administratorului se vor stabili prin Regulamentul de organizare si functionare al
societatii care va fi aprobat prin hotarare a Consiliului Local Beuca, care va fi aprobat de Consiliul Local Beuca.
ART.9 -In cadrul societatii , administratorul va asigura conducerea activitatii zilnice si va intocmi bugetul
de venituri si cheltuieli care se va supune aprobarii Consiliului Local Beuca.
Societatea isi va acoperi cheltuielile cu veniturile proprii din activitatea desfasurata precum si din subventii
alocate din bugetul local pentru acoperirea golurilor de casa, urmand ca subventiile alocate sa fie rambursate iar
profitul net al societatii sa fie virat in bugetul local, dupa constituirea fondului de dezvoltare in procent ce se va
aproba de Consiliul Local.
ART.10- Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii infiintate se aproba de Consiliul Local Beuca la
propunerea administratorului societatii.
ART.11- Se numeste reprezentantul comunei Beuca domnul Grigore Aurelian – primarul comunei Beuca,
cetatean roman, domiciliat in Beuca, nascut la data de 10.11.1964, posesor CI seria TR nr.130037 emis de SPCLEP
Rosiori de Vede , CNP 1641110341691 , pentru semnarea actului constitutiv al societatii infiintate precum si pentru
orice acte premergatoare si ulterioare infiintarii acesteia, respectiv cererea privind disponibilitatea denumirii si
rezervarea acesteia la ORC, declaratia pe propria raspundere prevazuta de art.17 alin.1 din Legea nr.31/1990,
autentificarea inscrisurilor, precum si orice alte documente necesare finalizarii procedurilor legale de infiintare a
societatii prevazute la art.1.
ART.12-Durata pentru care se infiinteaza societatea este nedeterminata incepand cu data inregistrarii
acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman, iar dizolvarea si lichidarea societatii se
face prin hotatare a consiliului local conform Legii 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART.13-Cheltuielile ocazionate de formalitatile premergatoare, respectiv finalizarea procedurilor de
constituire a societatii se suporta din bugetul local.
ART.14-Tarifele practicate de ” SPAAC BEUCA-TR SRL” se aproba de Consiliul Local Beuca.
ART.15-Dotarile sau alte cheltuieli necesare obtinerii licentei activitatilor ” SPAAC BEUCA-TR SRL” se
vor suporta din bugetul local.
ART.16-Indeplinirea prezentei revine primarului comunei Beuca prin compartimentele de specialitate si
administratorului ” SPAAC BEUCA-TR SRL”.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Berechet Elena - Camelia

Contrasemnează,
pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI BEUCA,
Marinescu Antonică

Comuna Beuca, nr. 26
30.03.2011

Prezenta hotărâre a fost adoptata în şedinţa ordinara din data de 30.03.2011 cu un număr de 10 voturi ,,pentru,, , 0
voturi ,,împotriva,, , 0 abţineri, din totalul de 11 consilieri in funcţie din care 10 prezenţi.

