
ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂVENI
Str. Patriarh Miron Cristea nr. 34, CP: 927205, tel./ fax: 0243.278.012/ 0243.278.299,

e-mail: primariasaveni@yahoo.com
      H O T Ă R Â R E

Privind  modificarea HCL nr. 19 din 31.03.2021  privind aprobarea înființării SC UTILITĂȚI ȘI
GOSPODĂRIRE COMUNA SĂVENI  SRL având asociat unic comuna Săveni

Consiliul local al  comunei Săveni, judetul Ialomita, Examinand:
Adresa  nr.  7682  din   10.05.2021  a  Instituției  Prefectului  județul  Ialomița,  privind

execitarea controlului legalității asupra actelor administrative;
Referatul  de  aprobare  al  primarului  comunei  înregistrat  sub  nr.  2239  din  data  de

17.05.2021;
Raportul  de  specialitate  comun  al  secretarului  general  al  comunei  și  consilierului

Achiziții Publice înregistrat sub nr. 2240 17.05.2021;
Avizul  de  specialitate  al  comisiei  Nr.  3  -  Muncă  și  Protecție  Copii,  Juridică  și  de

disciplină
In conformitate cu:
Prevederile   art.  59 din Legea nr.  24/2000 privind normele  de  tehnică  legislativă  la

adoptarea actelor normative,
În temeiul prevederilor  art. 129  din OUG  57/ 2019  privind Codul Administrativ cu

modificările și completările ulterioare, aprobă prezenta:
HOTĂRÂRE

Art.1.-Se  aprobă modificarea art. 1   HCL nr. 19 din 31.03.2021  privind aprobarea înființării
SC UTILITĂȚI ȘI  GOSPODĂRIRE COMUNA SĂVENI  SRL având asociat  unic  comuna
Săveni, județul Ialomița și va avea următorul conținut:

”  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, având
urmatoarele elemente de organizare: 

-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;
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-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;
-9321 - Balciuri si parcuri de distractii;
-9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.; 
-9511 – Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;
-9522 – Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină;
-9529 – Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a..”

Art. 2.  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, SULICA TOMA
L.S._________________________

                Contrasemnează,
      Secretarul general al comunei,  jr. Burlacu   Nicoleta

Adoptată  la Săveni,
Astăzi, 18.05.2021
Nr.44.  
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