
R O M Â N I A
J U D E Ţ U L   I A L O M I Ţ A

 C O N S I L I U L   L O C A L   A L   C O M U N E I   S Ă V E N I

H O T A R A R E
privind aprobarea înființării Societății Comerciale  UTILITĂȚI ȘI GOSPODĂRIRE COMUNA SĂVENI S.R.L.

având asociat unic – COMUNA SĂVENI

Consiliul local al comunei Săveni, având în vedere:
Raportul  compartimentului  Achiziții  Publice   privind  necesitatea  înființării  unei  societăți  comerciale  cu

răspundere limitată având asociat unic Comuna Săvenii, înregistrat sub nr. 1360 din data de 24.03.2021;
Dovada  privind  disponibilitatea  și  rezervarea  denumirii  S.C.  UTILITĂȚI  ȘI  GOSPODĂRIRE COMUNA

SĂVENI S.R.L înregistrată sub nr. 3724/ 23.03.2021;
Referatul de aprobare la Proiectul de Hotărâre nr. 9 din 15.03.2021, înregistrat sub nr. 1132 din 15.03.2021;
Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
 
În conformitate cu prevederile: 
Art. 3, art. 8 alin. (1) si alin. (2)  și alin. (3) lit. e) și art. 28 alin. (1), alin. (2) lit. b)din Legea nr. 51/2006 a

serviciilor comunitare de utilitati publice, 
Art. 2 alin. (1), alin. (2),  din Legea nr. 241/ 2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
Art. 1, art. 2, lit. e)  art. 7, art. 11-13, art. 17, art. 36 si art. 191-206 din Legea privind societatile comerciale nr.

31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 
Art.  35  alin.  (2)  din  Legea  nr.  273/2006 privind  finantele  publice  locale,  cu  modificarile  si  completraile

ulterioare;
Art. 94 alin. (2^1) din Legea nr. 161/ 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b),  lit. d) și alin. (3) lit. e)  din OUG nr. 57/03.07.2019 privind
Codul Administrativ, se aprobă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art. 1.  - Se aprobă  infiintarea societatii comerciale de interes local ” S.C. UTILITĂȚI ȘI GOSPODĂRIRE
COMUNA SĂVENI S.R.L”, judetul Ialomița, persoana juridica română cu asociat unic COMUNA SĂVENI, care va
functiona sub autoritatea Consiliul Local Săveni, avand urmatoarele elemente de organizare dupa cum urmeaza : 

-denumirea  “  S.C.  UTILITĂȚI  ȘI  GOSPODĂRIRE  COMUNA  SĂVENI  S.R.L  “,  conform  dovezii
disponibilului de denumire nr.  3724 din data de 23.03.2021 eliberată de Oficiul Registrul Comertului de pe langa
Tribunalul Ialomița;

-forma juridică - Societate comerciala cu raspundere limitata; 
- sediul social: comuna Săveni,  Str. Patriarh Miron Cristea nr. 34, județul Ialomița;

            - domeniu principal de activitate , Cod CAEN 360  -  Captarea,  tratarea  şi  distribuţia  apei si  activitate
principala Cod CAEN 3600- Captarea, tratarea şi distribuţia apei, iar ca activitati secundare urmatoarele: 
-3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate,
-3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;
-3319 – Repararea altor echipamente;
- 3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase;
-3812 - Colectarea deşeurilor periculoase;
-3831 - Demontarea(dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
-3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate; 
- 4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide;
-4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor
-4312 – Lucrări de pregătire a terenului;
-4321 – Lucrări de instalații electrice;
-4322 - Lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionat;



-4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii;
-4331 - Lucrari de ipsoserie; 
-4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie; 
-4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor;
-4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri; 
-4339 - Alte lucrari de finisare;
-4399 – Alte lucrări speciale de construcții;
-6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate; 
-6832 – Administrarea Imobilelor pe bază de comision sau contract;
-7022 – Activități de consultanță pentru afacerri și management;
-7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a;
-7820 – Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului;
-7830 – Servicii de furnizare și management a forței de muncă;
-8110 – Activități de servicii suport combinate;
-8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor;
-8122 - Activitati specializate de curatenie; 
-8129 - Alte activitati de curatenie;
-8130 - Activitati de intretinere peisagistica;
-8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ;
-8690 – Activități referitoare la sănătatea umană;
-9103 – Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic;
-9321 - Balciuri si parcuri de distractii;
-9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.; 
-9511 – Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;
-9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic;
-9522 – Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină;
-9524 – Repararea mobilei și a furniturilor casnice;
-9529 – Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.

Art. 2. -  Se aprobă Statul  Societatii Comerciale “ S.C. UTILITĂȚI ȘI GOSPODĂRIRE COMUNA SĂVENI
S.R.L “ conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3.  – Se  aprobă  incheierea  contractului de comodat, conform Anexei nr. 2 ce face parte din prezenta
hotarare privind privind spatiul locativ pentru sediul societatii ce va fi pus la dispozitia acesteia. 

Art. 5. – Se  aprobă  aportul  Comunei Săveni   la constituirea capitalului social al societatii, subscris si varsat
de 60.000 lei,  divizat  in  600  parti  sociale  a cate  100 lei  fiecare,   respectiv 100% din capitalul  societatii  si  este
proprietatea privată a Comunei Săveni. 

Art. 6. – Predarea – preluarea activului și pasivului de către societatea comercială se face pe bază de proces
verbal de predare – primire. 

Art.  7.  (1) - Se  aprobă   numirea  in functia de administrator al  S.C. UTILITĂȚI ȘI GOSPODĂRIRE
COMUNA SĂVENI  S.R.L  pe o perioada de  6  luni   a  d-lui  RĂDULESCU Mădălin -  Adrian,  cetatean roman,
domiciliat in Comuna Săveni, str. Filofteia Ionescu nr. 13 ,  județul Ialomița, nascut la data de 07.06.1989, posesor CI
seria SZ,  nr. 564022,  eliberat de SPCLEP Țăndărei  la data de 13.07.2020, CNP - 1890607210311.

(2) - Revocarea administratorului se face prin hotararea Consiliului Local Săveni.                                      (3) -
Administratorul poate renunta la functie numai dupa notificarea angajatorului cu 

un preaviz de 30 zile. 

Art.  8.  -  Administratorul  societatii  este  si  directorul  coordonator,  cu  puteri  depline  iar  atributiile
administratorului  se  vor  stabili  prin  Regulamentul  de  organizare  si  functionare  al  societatii  si  prin  contractul  de
mandat, care vor fi aprobate de Consiliul Local Săveni. 



            Art. 9. - Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii infiintate se aproba de Consiliul Local Săveni  la
propunerea administratorului societatii. 

Art.  10. -  Se  numeste  reprezentantul  Comunei  Săveni,  doamna  DRĂGOI  Daniela  –  Mariana  –  primarul
comunei Săveni, cetatean roman, domiciliat in Comuna Săveni, str. Alexandru Ioan  Cuza,  nr. 100, nascută  la data de
01.06.1973,  posesor CI seria SZ,  nr. 471784, emis de SPCLEP Țăndărei, CNP - 2730601212964, pentru semnarea
Statutului  societății  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 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. 11.  - Durata pentru care se infiinteaza societatea este nedeterminata incepand cu data inregistrarii acesteia
la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomița, iar dizolvarea si lichidarea societatii se face prin
hotatare a consiliului local conform Legii 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.  12. - Cheltuielile ocazionate de formalitatile premergatoare și  finalizarea procedurilor de constituire a
societatii, se suporta din bugetul local. 

Art. 13. - Tarifele practicate de S.C. UTILITĂȚI ȘI GOSPODĂRIRE COMUNA SĂVENI S.R.L  se aproba de
Consiliul Local Săveni.

 Art. 14. - Dotarile sau alte cheltuieli necesare obtinerii licentelor, autorizațiilor, acordurilor, sau a oricăror alte
costuri ce duc la obținerea autorizației de funcționare a S.C. UTILITĂȚI ȘI GOSPODĂRIRE COMUNA SĂVENI
S.R.L se vor suporta din bugetul local.

Art. 15. - Se aprobă Organigrama și Statul de funcții pentru societatea comecială cu capital integral de stat cu
asociat  unic  COMUNA SĂVENI conform anexei  nr.  3  și  Anexei  nr.  4  parte  integrantă  din prezentul  Proiect  de
Hotărâre.  Organigrama și Statul  de funcții  vor putea fi  modificare de către administratorul  societății  sau de către
asociatul unic al societății în funcție de necesitățile societății.

Art. 16.-  Se  aprobă  numirea  in calitate de cenzor al  S.C. UTILITĂȚI ȘI GOSPODĂRIRE COMUNA
SĂVENI S.R.L  pe o perioada de 6 luni  a d-nei CAȚĂ Mianușa, cetatean roman, domiciliată  in Comuna Săveni, str.
Patriarh Miron Cristea  nr. 23 ,  județul Ialomița, nascută  la data de 21.05.1973, posesor CI seria SZ,  nr. 423325,
eliberat de SPCLEP Țăndărei  la data de 08.05.2015, CNP – 2730521216192.

           Art. 17.- Prezenta  hotărâre, adoptată cu respectarea art. 136 din OUG nr. 57/2019, se  comunică în termen de 10
zile  lucrătoare  Institutiei  Prefectului  pentru controlul  legalitatii,  Primarului  comunei,  pentru a  asigura  aducerea la
indeplinire, prin compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei comunei,  se aduce la cunoștință publică prin
afișare pe site-ul instituției, www.comunasaveni.ro.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
Consilier, POPA Ștefan

L.S._________________________
Contrasemnează, Secretarul general al comunei, 

 jr.   BURLACU   Nicoleta

Adoptată  la Săveni,
Astăzi, 31.03.2021
Nr. 19.  


	H O T A R A R E

