
              R O M A N I A 
         JUDETUL  PRAHOVA 
      COMUNA TIRGSORU VECHI 
         CONSILIUL  LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
Privind: constituirea Societăţii comerciale “GOSPODĂRIE ŞI SERVICII EDILITARE 

TÎRGŞORU VECHI” SRL cu asociat unic, comuna Tîrgşoru Vechi, reprezentat de Consiliul 
local al comunei Tîrgşoru Vechi 

 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei Tîrgşoru Vechi nr. 1241 din 21.02.2012 
privind necesitatea înfiinţări unei societăţi comerciale cu răspundere limitată; 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local al comunei 
Tîrgşoru Vechi; 

- prevederile Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicata, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

- prevederile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 
cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (3) lit. c),art. 37, art.45 alin. (3) şi art. 
115 alin. (1)lit. b), alin. (3) (5) şi (7) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art. 1. Se constituie o societate comercială de drept privat având asociat unic 

comuna Tîrgşoru Vechi care va funcţiona sub autoritatea Consiliului local al comunei 
Tîrgşoru Vechi având următoarele elemente principale de organizare după cum urmează: 

a) Denumirea “GOSPODĂRIE ŞI SERVICII EDILITARE TÎRGŞORU VECHI” 
conform dovezii disponibilului de denumire nr. 503077 din 16.02.2012 eliberată de Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova; 

b) Forma juridică - Societate comercială cu răspundere limitată; 
c) sediul social – Comuna Tîrgşoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr.200, 

judeţul Prahova; 
d) Obiectul de activitate –  S.C. GOSPODĂRIE ŞI SERVICII EDILITARE 

TÎRGŞORU VECHI SRL  va desfăşura ca activitate principala:  Activitati de consultanta 
pentru afaceri si management (7022) conform clasificării activităţilor din economia 
naţională iar ca activitati secundarecele prezentate in anexa 3 la prezenta. 

e) Patrimoniul iniţial – Capitalul social al societăţii subscris şi vărsat integral în 
numerar de asociatul unic este de 200 lei constituit în 20 părţi sociale egale la valoarea 
nominală de 10 lei partea; 
 

Art. 2. Modul de organizare şi funcţionare a Societăţii comerciale “GOSPODĂRIE 
ŞI SERVICII EDILITARE TÎRGŞORU VECHI” SRL sunt concretizate în actul constitutiv 
anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre (anexa 1). 
 

Art. 3. Potrivit art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale art. 13 alin. (1) art. 
1961  din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale cu modificările şi completările 
ulterioare, având în vedere că Societatea comercială “GOSPODĂRIE ŞI SERVICII 
EDILITARE TÎRGŞORU VECHI” SRL are asociat unic comuna Tîrgşoru Vechi, atribuţiile 



Adunării generale le va exercita Consiliul local al comunei Tîrgşoru Vechi conform 
prevederilor legale. 

 
Art. 4. În vederea asigurării unui spaţiu corespunzător funcţionării Societăţii 

comerciale “GOSPODĂRIE ŞI SERVICII EDILITARE TÎRGŞORU VECHI” SRL se aprobă 
contractul de comodat (anexa nr. 2) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, prin care 
Consiliul local al comunei Tîrgşoru Vechi dă în folosinţă gratuită un spaţiu cu destinaţia 
“sediu primarie” aflat în clădirea situată în comuna Tîrgşoru Vechi, sat Strejnicu, str. 
Principala, nr. 200,  judetul Prahova, pentru sediul societăţii mai sus menţionată. 
 

Art. 5. Cheltuielile necesare pentru înfiinţarea Societăţii comerciale “GOSPODĂRIE 
ŞI SERVICII EDILITARE TÎRGŞORU VECHI” SRL se asigură din bugetul local al comunei 
Tîrgşoru Vechi. 
 

Art.6. Se împuterniceşte primarul comunei Tîrgşoru Vechi, dl.Dragan Nicolae 
pentru a semna actul constitutiv al Societăţii Comerciale „ GOSPODĂRIE ŞI SERVICII 
EDILITARE TÎRGŞORU VECHI” SRL. 
 

Art. 7. Se aproba numirea in functia de administrator al societatii comerciale 
GOSPODĂRIE ŞI SERVICII EDILITARE TÎRGŞORU VECHI SRL dl. Sandu Madalin, 
cetatean roman, identificat cu C.I. seria PH  nr. 969092, CNP: 1741225293141, cu drepturi si 
puteri depline de reprezentare si administrare, pe o perioada nelimitata si se împuterniceşte 
acesta ca reprezentant al asociatului unic la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Prahova precum şi la celelalte organe competente pentru înfiinţarea societăţii 
comerciale “GOSPODĂRIE ŞI SERVICII EDILITARE TÎRGŞORU VECHI” SRL şi a 
semna actele necesare. 
 

Art. 8. Secretarul comunei Tîrgşoru Vechi va transmite în termen legal persoanelor 
interesate şi Prefectului judeţului Prahova pentru controlul de legalitate prezenta hotărâre. 

 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Mihaita Iulian Remus 
 
                                                                                              CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                         Secretar, 
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