ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului Constitutiv al
Societăţii „APĂ CANAL MÎNĂSTIREA”
Consiliul local al comunei Mînăstirea, județul Călărași, întrunit în ședința ordinară din data
de 31.08.2018, având în vedere:
 Hotărârea Consiliului Local Mînăstirea nr. 26/26.04.2018 privind inființarea unei societăți
cu răspundere limitată care urmează să presteze servicii pentru funcționarea serviciului
public de alimentare cu apă și canalizare la nivelul comunei Mînăstirea;
 Dovada de rezervare denumire nr. 16551/13.08.2018
 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Mînăstirea;
 raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;
 prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;
 prevederile Legii nr. 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a localităților, cu
completările şi modificările ulterioare;
 prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
 prevederile art. 7, art. 36, alin (2), lit. d), coroborate cu alin. 5, lit. a), şi alin. 6, lit. a) pct.
14, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, modificată și completată,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. (1) Se aprobă Actului Constitutiv al Societăţii „APĂ CANAL MÎNĂSTIREA”,
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a pevederilor prezentei hotărâri si cu realizarea
formalităţilor la Oficiul Registrul Comerţului, se împuterniceşte administratorul unic al
SOCIETĂȚII.
Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor
interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Stancu Tudorel
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Năstase Ion
Nr. 50
Data : 31.08.2018
Adoptată la Mînăstirea cu un număr de 12 voturi “pentru” din 13 consilieri prezenți și 15 în
funcție.

Anexa la Hotărârea nr. 50/31.08.2018

Actul Constitutiv al
Societăţii „APĂ CANAL MÎNĂSTIREA”
consolidat la data de 31.08.2018
1. Capitolul I. Denumirea, forma juridică, sediul şi durata.
Art. 1 – Denumirea societăţii .
Denumirea societăţii este „SOCIETATEA APĂ CANAL MÎNĂSTIREA”, în concordanţă cu
dovada de rezervare denumire nr. 16551/13.08.2018.
În toate actele, facturile, publicaţiile emanând de la această societate comercială,
denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate cu răspundere limitată”
sau de iniţialele „S.R.L.” şi se va menţiona capitalul social, sediul, numărul de înmatriculare în
registrul comerţului şi codul fiscal.
Art. 2 – Forma juridică a societăţii
Societatea APĂ CANAL MÎNĂSTIREA este persoană juridică română, având forma
juridică de societate cu răspundere limitată. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu
legile şi reglementările în vigoare în România şi cu prezentul act constitutiv.
Art. 3 - Sediul societăţii .
Sediul social al societăţii este în comuna Mînăstirea, sat Mînăstirea, str. Olteniței, Nr.
70, Jud. Călăraşi.
Societatea APĂ CANAL MÎNĂSTIREA poate înfiinţa filiale, sucursale, reprezentanţe,
agenţii şi puncte de lucru situate în localităţi din ţară şi din străinătate.
Art. 4. Sediul social va putea fi mutat in functie de cerintele societății la o alta adresa
conform prevederilor legale in vigoare;
Art. 5 - Durata societăţii .
Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul
comerţului.
2. Capitolul II. Asociatul unic, capitalul social, părţile sociale.
Art. 6 – Asociatul unic.
Societatea APĂ CANAL MÎNĂSTIREA se constituie prin aportul asociatului unic :
- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA MÎNĂSTIREA, prin Consiliul
Local al comunei Mînăstirea, reprezentat prin domnul STANCU TUDOREL, cetatean roman,
nascut la data de 28.10.1962 in municipiul Oltenita, judetul Calarasi, cu domiciliul in comuna
MÎNĂSTIREA, satul MÎNĂSTIREA, judetul Calarasi, avand CNP 1621028511678, posesor al
C.I. seria KL, nr. 392058, eliberata de SPCLEP Oltenita, la data de 14.03.2013.
Art. 7 – Capitalul social, părţile sociale.
Capitalul social subscris şi vărsat este de 1000 lei, în numerar, divizat în 100 de părţi
sociale, indivizibile în valoare 10 lei fiecare, în întregime subscrise de asociatul unic, numerotate
de la 1 la 100 aparţinând în totalitate asociatului unic, UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALĂ COMUNA MÎNĂSTIREA, JUD. CĂLĂRAȘI, prin Consiliul Local al comunei
Mînăstirea, Jud. Călărași.
Art. 8 – Drepturile şi obligaţiile ce decurg din părţile sociale.
Părţile sociale aparţin în totalitate şi exclusiv asociatului unic cărui îi aparţin, de
asemenea, în totalitate şi exclusiv beneficiile societăţii, precum şi toate riscurile şi consecinţele
pierderilor, până la limita capitalului social.

3. Capitolul III. Obiectul de activitate al societăţii.
Art. 9 Societatea APĂ CANAL MÎNĂSTIREA va avea ca obiect de activitate urmatoarele :
9.1. Activitatile principale realizate de catre societate vor fi:
a) Captarea, tratarea si distributia apei – Cod CAEN 3600
b) Colectarea si epurarea apelor uzate – Cod CAEN 3700
9.2. Obiecte de activitate secundară:
- caen 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor
producătoare de semințe oleaginoase;
- caen 0129 – Cultivarea altor plante permanente;
- caen 0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală;
- caen 0322 - Acvacultura în ape dulci;
- caen 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;
- caen 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase;
- caen 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale;
- caen 4211 Lucrări de construcției a drumurilor și autostrăzilor;
- caen 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;
- caen 4312 Lucrări de pregătire a terenului;
- caen 4332 Lucrări de tâmplărie si dulgherie;
- caen 4333 Lucrări de pardosire si placare a peretilor;
- caen 4334 Lucrări de vopistorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- caen 4339 Alte lucrări de finisare;
- caen 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase;
- caen 5210 - Depozitări;
- caen 5224 - Manipulări;
- caen 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor;
- caen 8122 – Activitati specializate de curatenie
- caen 8130 Activități de întreținere peisagistică;
- caen 8211 – Activitati combinate de secretariat;
- caen 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
În realizarea obiectului său, societatea va putea încheia contracte de colaborare sau/şi
de cooperare cu persoane fizice şi/sau juridice române şi străine.
4. Capitolul IV. Funcţionarea societăţii.
Art. 10. Conducerea societăţii.
În calitate de asociat unic, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA
MÎNĂSTIREA, județul Călărași, prin CONSILIUL LOCAL al com. MÎNĂSTIREA, are drepturile şi
obligaţiile stabilite de lege pentru adunarea generală, adică :
- să aprobe bilanţul şi să dispună asupra beneficiului net;
- să desemneze administratorii şi cenzorii, să-i revoce şi să le dea descărcare de activitatea
lor;
- să decidă urmărirea administratorilor sau a cenzorilor pentru daunele pricinuite societăţii,
desemnând şi persoana care să exercite această urmărire;
- să modifice statutul urmând procedura legală.
În orice moment de la începerea efectivă a activităţii, asociatul unic are latitudinea de a
numi un cenzor care va trebui să fie contabil autorizat să verifice dacă bilanţul şi contul de
beneficii şi pierderi sunt legal întocmite şi în concoradnţă cu registrele şi dacă acestea din urmă
sunt ţinute corect.
Cenzorii sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixă pe care o determină asociatul unic.
În orice act, scrisoare sau publicaţie, emanând de la societate, se va arăta în mod
obligatoriu, denumirea, nr. de ordine în Registrul Comerţului, sediul societăţii şi capitalul social.

Art. 11. Administrarea societăţii.
Societatea este administrată de domnul ȚIGĂNILĂ ALEXANDRU, cetatean roman,
nascut la data de 18.09.1957, in comuna MÎNĂSTIREA, jud. Calarasi, domiciliat în comuna
MÎNĂSTIREA, sat MÎNĂSTIREA, judetul Călărași, str. Eroilor, nr. 1105, legitimat cu C.I. seria KL
nr. 507843, CNP 1570918511687, emis de SPCLEP OLTENITA la data de 23.09.2016, având
la dispoziţie toate operaţiile legale care au ca scop realizarea obiectivului de activitate al
societăţii, cu puteri depline şi numit pe perioadă nedeterminată.
Reprezentarea este generală, urmând a fi exercitată în raporturile cu alte societăţi, cu
organele financiar bancare, cu organele statului şi ale justiţiei, precum si în raporturile cu
partenerii contractuali şi cu salariaţii societăţii. Schimbarea reprezentantului societăţii se
hotărăşte de asociatul unic, cu respectarea condiţiilor de formă şi publicitate prevăzute de lege.
5. Capitolul V. Controlul gestiunii societăţii şi activitatea societăţii.
Art. 12 Controlul gestiunii societăţii.
Gestiunea societăţii este directă, fiind controlată de asociatul unic, UNITATEA
ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA MÎNĂSTIREA, județul Călărași, prin Consiliul Local
al comunei MÎNĂSTIREA, Jud. Călărași, care dă descărcare de gestiune administratorului.
Art. 13 Activitatea societăţii.
Societatea întocmeşte bilanţul şi va întocmi anual bilanţul şi contul de profit şi pierderi,
având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. Administratorul
trebuie să prezinte cenzorului, cel puţin o dată pe an, bilanţul exerciţiului precedent, însoţit de
documente justificative. După verificarea tuturor acestor documente, cenzorul va face
asociatului unic un raport amănunţit.
Asociatul unic va depune bilanţul în termen de 15 zile la Registrul Comerţului, pentru a
putea fi înregistrat în registru şi publicat în Monitorul Oficial.
6. Capitolul VI. Dizolvarea, fuziunea şi lichidarea societăţii.
Art. 14. Dizolvarea societăţii.
Societatea se dizolvă prin faliment. De asemenea, se dizolvă şi atunci când capitalul
social a scăzut sub minimul legal de 200 lei şi asociatul unic nu decide completarea.
Dizolvarea societăţii poate fi hotărâtă, oricând, de asociatul unic.
Societatea fiind dizolvată, administratorul trebuie să înceapă procedura de lichidare. Din
momentul dizolvării, administratorul nu mai poate întreprinde noi operaţii.
Art. 15. Fuziunea societăţii.
Fuziunea cu altă societate poate fi hotărâtă de asociatul unic. Cu ocazia fuziunii,
societatea întocmeşte bilanţul pe care îl depune la Registrul Comerţului, pentru menţionare.
Art. 16. Lichidarea societăţii.
Numirea lichidatorilor se va face de către administratorul unic.
Pentru lichidarea societăţii, vor fi numiţi cel puţin doi lichidatori, din categoria profesională
a juriştilor sau economiştilor.
După aprobarea socotelilor şi finalizarea lichidării, registrele şi actele societăţii, se vor
depune la reprezentantul societăţii, care le va păstra şi le va conserva timp de 5 ani.
7. Capitolul VII. Forţa de muncă.
Art. 17. Forţa de muncă.
Încadrarea salariaţilor se face pe bază de contract de muncă, cu respectarea
reglementărilor legale.
Salarizarea se stabileşte prin acordul liber al părţilor, cu respectarea limitei minime de
salarizare prevăzute de lege.
8. Capitolul VIII. Modificarea statutului şi asocierea.
Art. 18 Modificarea statutului.
Prezentul statut poate fi modificat numai de către asociatul unic cu respectarea condiţiilor
de formă şi publicitate prevăzute de lege.

9. Capitolul IX. Litigiile
Litigiile societăţii cu persone fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor
judecătoreşti de drept comun.
Litigiile dintre societate şi personalul care l-a angajat se rezolvă în conformitate cu
legislaţia muncii.
10. Capitolul X. Dispoziţiile finale şi tranzitorii.
Acolo unde nu are prevederi exprese, prezentul statut se completează cu dispoziţiile
Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, Codului Comercial şi ale celorlalte legi conexe.
Prezentul act constitutiv a fost redactat şi semnat de către parte, azi, data semnării, în 6
(şase) exemplare originale.
Prezentul statut intră în vigoare la data dobândirii de către societate a personalităţii
juridice, conform legii.

Data

ASOCIAT UNIC,
Unitatea Administrativ Teritorială com. MÎNĂSTIREA, Jud. Călărași
prin TIGANILA ALEXANDRU
mandatat să semneze prin HCL nr. 26/26.04.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Stancu Tudorel
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Năstase Ion

