Anexa nr.1 la HCL nr.23/24.07.2018
STATUTUL
Societăţii „GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ULMENI” SRL.
Capitolul I. Denumirea, forma juridică, sediul şi durata.
Art. 1 – Denumirea societăţii.
Denumirea societăţii este Societatea „GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ULMENI” S.R.L., în concordanţă cu
dovada de rezervare denumire nr.15301/13.07.2018
În toate actele, facturile, publicaţiile emanând de la această societate, 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 „„GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ULMENI” S.R.L. 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 statut.
Art. 3 - Sediul societăţii.
Sediul social al societăţii este în com. Ulmeni ,Str.Sos. Oltenitei, nr.310, com. Ulmeni, Jud. Călăraşi.
Societatea „GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ULMENI” S.R.L. poate înfiinţa filiale, sucursale,
reprezentanţe, agenţii şi puncte de lucru situate în localităţi din ţară şi din străinătate.
Sediul social va putea fi mutat in functie de cerintele societatii la o alta adresa conform prevederilor legale
in vigoare.
Art. 4 - Durata societăţii.
Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerţului.
Capitolul II. Asociatul unic, capitalul social, părţile sociale.
Art. 5 – Asociatul unic.
Societatea „GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ULMENI” S.R.L. se constituie prin aportul asociatului unic :
-

-

COMUNA ULMENI prin CONSILIUL LOCAL al comunei ULMENI, Jud. Călăraşi, cu sediul în
com.Ulmeni, Sos. Oltenitei, Nr. 310, com. Ulmeni, Jud. Călăraşi, având Codul de înregistrare fiscală
3796691, prin reprezentantul comunei Ulmeni,domnul Catana Ion –vieceprimar cu atributii delegate la
comuna Ulmeni, cetăţean român, domiciliat în comuna Ulmeni, judeţul Călăraşi, născut la data de
02.09.1963, identificat prin CNP 1630902511662, posesor al cărții de identitate seria KL, numărul
507438 eliberată la data de 20.09.2016 de către SPCLEP Olteniţa, valabil până la data de 20.09.2026
Art. 6 – Capitalul social, părţile sociale.

Capitalul social subscris şi vărsat este de 200 lei, în numerar, divizat în 20 de părţi sociale, indivizibile în
valoare 10 lei fiecare, în întregime subscrise de asociatul unic, aparţinând în totalitate asociatului unic,
COMUNA ULMENI prin CONSILIUL LOCAL al comunei Ulmeni , Jud. Călăraşi.
Art. 7 – Drepturile şi obligaţiile ce decurg din părţile sociale.
Părţile sociale aparţin în totalitate şi exclusiv asociatului unic căruia îi aparţin, deasemenea, în totalitate şi
exclusiv beneficiile societăţii, precum şi toate riscurile şi consecinţele pierderilor, până la limita capitalului
social.
Cesionarea partilor este interzisa.

Capitolul III. Obiectul de activitate al societăţii.
Art. 8.- Societatea „GOSPODĂRIRE COMUNALĂ CULMENI” S.R.L. va avea ca obiect de activitate
urmatoarele :
8.1. Obiectul de activitate principal :
- caen 3600 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei;
8.2.Obiecte de activitate secundară :
caen 3514 repararea echipamentelor electrice;
caen 3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate;
caen 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase;
caen 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;
caen 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
caen 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale;
caen 4211 Lucrări de construcţie a drumurilor şi autostrăzilor;
caen 4311 Lucrări de demolare a construcţiilor;
caen 4312 Lucrări de pregătire a terenului;
caen 4332 Lucrări de tâmplărie;
caen 4333 Lucrări de pardosire si placare a peretilor;
caen 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri;
caen 4339 Alte lucrări de finisare;
caen 4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase;
caen 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.;
caen 6820 Inchirierea şi subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
caen 8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor;
caen 8129 Alte activităţi de curăţenie;
caen 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică
caen 8211 Activităţi combinate de secretariat;
caen 8219 Activităţi de fotocopiere,de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de
secretariat;
caen 8411 Servicii de administraţie publică generală;
caen 8424 Activităţi de ordine publică şi protecţia civilă;
caen 8425 Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora;
caen 8430 Activităţi de protectie socială obligatorie;
caen 8551 Invătământ in domeniul sportiv;
caen 8559 Alte forme de învătământ n.c.a.;
caen 9004 Activităţi de gestionare a salilor de spectacol;
caen 9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor;
caen 9311 Activităţi ale bazelor sportive;
caen 9312 Activităţi ale cluburilor sportive;
caen 9319 Alte activităţi sportive;
caen 9700 Activităţi ale gospodăriilor private in calitate de angajator de personal casnic;
caen 9820Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii;
În realizarea obiectului său, societatea va putea încheia contracte de colaborare sau/şi de cooperare cu persoane
fizice şi/sau juridice române şi străine.
Capitolul IV. Funcţionarea societăţii.
Art. 9.- Conducerea societăţii.
În calitate de asociat unic, COMUNA ULMENI prin CONSILIUL LOCAL al com. Ulmeni, Jud. Călăraşi,
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 concordanţă 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. 10.- Administrarea societăţii.
Societatea este administrată de Penu Marin, domiciliat în com Ulmeni, Jud. Călăraşi, CNP 1610710511677,
legitimat cu C.I. seria KL nr.469086, emis de SPCLEP Oltenita la data de 01.07.15, perioada de valabilitate
pana la data de 10.07.2025, 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 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.
Capitolul IV. Controlul gestiunii societăţii şi activitatea societăţii.
Art. 11.- Controlul gestiunii societăţii.
Gestiunea societăţii este controlată de asociatul unic, CONSILIUL LOCAL al com.Ulmeni, Jud. Călăraşi,
care dă descărcare de gestiune administratorului.
Art. 12.- 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.
Capitolul VI. Dizolvarea, fuziunea şi lichidarea societăţii.
Art. 13.- Dizolvarea societăţii.
(1) Societatea „GOSPODĂRIRE COMUNALĂ Ulmeni” SRL se va dizolva in urmatoarele situatii:
-

imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
reducerea capitalului social sub limita minima admisa de lege, daca dupa consumarea fondului de
rezerva, asociatul unic nu il completeaza;
- hotararea Consiliului Local al Comunei Ulmeni;
- insolventa urmata de lichidare.
(2) Dizolvarea societatii se va inregistra la Oficiul Registrului Comertului si se publica in Monitorul Oficial al
Romaniei, partea a IV-a.
(3) Fuziunea sau divizarea societatii se poate face in conditiile prevazute de art.223 – 245 din Legea nr.31/1990
a societatilor comerciale, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 14.- 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. 15.- Lichidarea societăţii.
Numirea lichidatorilor se va face de către administratorul unic sau de succesorii legali. 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.
Capitolul VII Forţa de muncă.
Art. 16.- 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.
Asociatul unic este şi administrator şi poate beneficia de pensie prin asimilare cu asigurările sociale de stat,
fiind obligat în acest caz să verse contribuţia la asigurările sociale şi la pensia suplimentară.
Capitolul VIII Modificarea statutului şi asocierea.
Art. 17.- Modificarea statutului.
Prezentul statut poate fi modificat numai de către asociatul unic cu respectarea condiţiilor de formă şi
publicitate prevăzute de lege.
Art. 18.- Asocierea.
Asociatul unic al acestei societăţi nu poate avea această calitate într-o altă societate cu răspundere limitată.
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.
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 certificării, în 6 (şase) exemplare
originale.
Prezentul statut intră în vigoare la data dobândirii de către societate a personalităţii juridice, conform legii.

Data;13.07.2018
ASOCIAT UNIC,
Comuna Ulmeni prin Consiliul Local al com. Ulmeni, Jud. Călăraşi
reprezentat , prin viceprimar cu atributii delegate Catana Ion

