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HOTĂRÂRE 

Nr.4 din 10.02.2022 

privind privind constatarea încetarii din funcţia de administrator al societăţii 

SC LOCALSERV COMTAM SRL  a domnului FRONA ION , numirea în funcţia de 

administrator al societăţii  SC LOCALSERV COMTAM SRL a domnului DANCĂ DAN-

IOSIF   şi actualizarea actului constitutiv al societăţii 

 

 

 

Consiliul Local al COMUNEI   TĂMĂŞENI ; 

Având  în  vedere  Legea  p rivind  societăţile  comercial e,  nr.31/1990,   cu  mod ificăril e  

şi completările ult erioare; 

Având în vedere HCL nr. 15/20.04.2011 privind aprobarea înfiinţării SC LOCALSERV 

COMTAM SRL de interes local, sub autoritatea Consiliului Local Tămăşeni 

            Ţinând cont de Raportul de aprobare  a  primarului comunei înregistrat sub numărul 

1139/02.02.2022,Raportul compartimentului de specialtate înregistrat sub numărul 

1143/02.02.2022 din cadrul Primăriei COMUNEI TĂMĂŞENI  și avizul comisiilor de specialiate din 

cadrul consiliului local 

 În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. (d) și alin. (3), lit. d) și e) din Ordonanţa 

de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările 

ulterioare, 

Aprobă prezenta, 

       

HOTĂRÂRE: 

 

 

Art.1.Constată încetarea  din funcţia de administrator al societăţii SC LOCALSERV 

COMTAM  SRL a domnului FRONA ION  începând cu dat a de 21.01.2022, ca urmare a decesului 

acestuia. 

Art.2.Se aprobă numirea în funcţia de administrator al societăţii SC LOCALSERV 

COMTAM SRL TĂMĂŞENI pe domnul DANCĂ DAN-IOSIF- cetaţean român , având CNP 

1xxxx, născut în mun. Roman, judeţul Neamţ, identificat cu CI, seria xx, nr.xxxx, eliberat la data 

de xxxxxx de Poliţia Roman, cu domici liul  în sat Tămăşeni, comuna Tămăşeni,  judeţul Neamţ 

, pe o durată de 3 ani ,începând cu dat a de 14.02.2022 până la data 13.02.2025; 
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Art.3. Împuterniceşte pe d-nul DANCĂ DAN-IOSIF – pentru a întocmi şi semna  actul  

constit utiv actualizat al societăţii şi inregistrarea acestor documente la Oficiul Registrului Comerţului 

Neamţ . 

               Art.4.Se radiază din obiectul secundar de activitate al societăţii următoarele coduri CAEN 

: 4221-lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide  şi 4322-lucrări de instalaţii sanitare 

de încălzire şi de aer condiţionat . 

               Art.5. Se aprobă Actul Constitutiv actualizat al SC LOCALSERV COMTAM SRL conform 

anexei nr.1. care face parte integrantă din prezenta hotarare.  

Art.6.Se aprobă încheierea unui contract individual de munca ,pe perioada determinata, cu  

D-nul DANCĂ DAN-IOSIF care va asigura conducerea activitatii zilnice a societatii 

beneficiind de un  salariu brut lunar, fara alte sporuri de 3000 lei.    

Art.7.Secretarul comunei Tămăşeni v a  comunica prezenta hotărâre primarului comunei 

Tămășeni,SC LOCALSERVCOM TAM SRL și Instituției Prefectului-Județul Neamț în vederea 

exercitării controlului privind legalitatea actului adminsitrativ. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

    Consilier local,                                                    Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                        

Emanuel-Petru CÂNTACIU                         Secretarul  general al comunei Tămășeni, 

                                                                                    Alina-Cristina CĂLIMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                           ANEXA LA HCL NR.4 DIN 10.02.2022 

 

 

                                   ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT 

al Societatii Comerciale  LOCALSERV COMTAM  

Societate cu raspundere limitata 

 
Capitolul I 

ASOCIATII 

 

            Comuna Tamaseni, cu sediul in sat Tamaseni, com. Tamaseni, jud. Neamt, cod de 

inregistrare fiscala 2613834 atribuit la data de 29.12.1992, reprezentata de Dancă Dan-Iosif ,de 

cetatenie si nationalitate romana, nascut la data de xxxxx, in Mun. Roman, jud. Neamt, 

domiciliat in sat Tamaseni, com. Tamaseni, jud. Neamt, posesor al cartii de identitate seria xx 

nr. xxxxxx, eliberata de SPCLEP Roman la data de xxxxx, CNP 1xxxxxx, in baza Hotararii 

Consiliului Local al Comunei Tamaseni nr. ……din……….., in calitate de asociat unic, a 

convenit sa incheie prezentul Act Constitutiv pentru constituirea unei societati cu raspundere 

limitata, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 , cu modificarile si completarile 

ulterioare, ale tuturor prevederilor legale in vigoare aplicabile societatilor comerciale , precum 

si ale prevederilor prezentului Act Constitutiv.  

  Capitolul II 

  FORMA , DENUMIREA , SEDIUL SI EMBLEMA SOCIETATII 

 

 Art.1. Societatea se va constitui in forma juridica de societate cu raspundere limitata. 

 Art.2. Denumirea societatii va fi LOCALSERV COMTAM SRL, persoana juridica 

romana, desemnata in cuprinsul prezentului act constitutiv si cu termenul de ,,societatea”. 

 Art.3. (1) Sediul social al societatii va fi in sat Tamaseni, com. Tamaseni,  jud. Neamt. 

           (2) Prin hotarare a asociatului unic: 

 a) sediul social al societatii va putea fi schimbat in orice alta localitate din Romania, in 

conditiile si cu indeplinirea formalitatilor prevazute de lege; 

 b) societatea  poate deschide sedii secundare si poate sa-si infiinteze filiale, sucursale, 

agentii sau reprezentante in localitatea in care isi are sediul principal ori in alte localitati din 

tara ori din strainatate, potrivit legii romane sau straiane aplicabila in speta.  

 Art.4. In orice act, scrisoare sau publicatie care emana de la societate se vor mentiona: 

denumirea acesteia urmata de forma juridica, sediul, numarul de inmatriculare in registrul 

comertului, codul fiscal si capitalul social. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele 

de marcat electronice , care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia in domeniu. 

  Capitolul III 

 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII 

 

Art.5.1.  Domeniul de activitate  al societatii este: 

421 – lucrari de constructii a drumurilor si a cailor ferate.  

Activitate principala: 

4211 – lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor. 

        5.2. Societatea va putea desfasura in subsidiar si alte activitati precum: 

0812-extractia pietrisului si nisipului;extractia argilei si caolinului; 

1610-taierea si rindeluirea lemnului; 



 

1621-fabricarea de furnire si a panourilor din lemn; 

1622-fabricarea parchetului asamblat in panouri; 

1623-fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii;  

1624-fabricarea ambalajelor din lemn;  

1629-fabricarea altor produse din lemn;fabricarea articolelor din pluta, paie si alte materiale 

vegetale impletite; 

2223-fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii; 

2312-prelucrarea si fasonarea sticlei plate; 

2319 - Fabricarea de sticlarie tehnica; 

2361- fabricarea produselor din beton pentru constructii; 

2363-fabricarea betonului; 

2364- fabricarea mortarului; 

2369-fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos; 

2370-taierea, fasonarea si finisarea pietrei; 

2511-fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice; 

2512-fabricarea de usi si ferestre din metal; 

2529-productia de rezervoare, cisterne si containere  metalice; 

2591-fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel; 

3811-colectarea deseurilor nepericuloase ; 

3812-colectarea deseurilor periculoase ; 

3821-tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase ; 

3822-tratarea si eliminarea deseurilor periculoase ; 

3831-demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru 

recuperarea materialelor ; 

3832-recuperarea materialelor reciclabile sortate ; 

3900-activitati si servicii de decontaminare ;  

4110-dezvoltare(promovare) imobliliara ; 

4120-lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;  

4213- constructia de poduri si tuneluri ; 

4222-lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii ; 

4291-constructii hidrotehnice ; 

4299-lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a ; 

4311-lucrari de demolare a constructiilor ; 

4312-lucrari de pregatire a terenului ; 

4313- lucrari de foraj si sondaj pentru constructii; 

4321-lucrari de instalatii electrice; 

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 ; 

4391-lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii ; 

4399-alte lucrari speciale de constructii n.c.a ; 

4613-intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii ;  

4673-comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si 

echipamentelor sanitare; 

4752-comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru 

vopsit, in magazine specializate ;  

4799-comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor ; 

4941-transporturi rutiere de marfuri ; 



 

5210-depozitari ; 

5224-manipulari ; 

6810-cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii ; 

6820-inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate; 

7732-activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii ; 

8121-activitati generale de curatenie a cladirilor ; 

8122-activitati specializate de curatenie ; 

8129-alte activitati de curatenie ; 

8130-activitati de intretinere peisagistica ; 

8230-activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor ; 

9603-activitati de pompe funebre si similare ;  

  Capitolul IV 

  CAPITALUL SOCIAL 

 

 Art.7. (1)Societatea se constituie cu un capital social subscris in valoare de 200 lei. 

 (2) Capitalul social este constituit integral din numerar. 

 (3) Aportul in numerar la capitalul social a fost varsat integral la data constituirii 

societatii. 

 (4) Aportul asociatului unic la capitalul social al societatii nu este purtator de dobanzi. 

 Art.8. Capitalul social se divide in 20 parti sociale, in valoare de 10 lei fiecare si apartin 

asociatului unic in totalitatea lor. 

 Art.9. (1) Majorarea capitalului social se hotaraste de asociatul unic si se face din: 

 a) aporturile de capital ale eventualilor asociati noi; 

 b) aporturile de capital ale asociatilor deja existenti; 

 c) beneficii; 

 d) alte surse prevazute de lege. 

  (2) Cheltuielile aferente majorarii capitalului social prin cooptarea de noi 

asociati (persoane fizice sau persoane juridice ) se suporta , integral de acestia. 

 Art.10. Reducerea capitalului social se hotaraste de asociatul unic in limitele prevazute 

de lege . 

 Art.11. (1) Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociatul unic 

raspunzand numai pana la concurenta capitalului social subscris. 

  (2) Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de creante sau de alte obligatii 

personale ale asociatilor. 

 Capitolul V 

  CONDUCEREA , ADMINISTRAREA  SI REPREZENTAREA 

SOCIETATII 

 

 Art.12. Asociatul unic are drepturile si obligatiile ce revin potrivit legii, adunarii 

generale a asociatilor. 

 Art.13.  SC LOCALSERV COMTAM SRL are drept asociat unic COMUNA 

TAMASENI, prin Consiliul Local al Comunei Tamaseni, judetul Neamt. 

 Art.14. Interesele asociatului unic vor fi reprezentate de catre 3 imputerniciti mandatati, 

desemnati prin hotarare de consiliul local pe perioada mandatului consiliului local. 

           Art. 15 Asociatul unic are potrivit legii, urmatoarele atributii principale ; 

a) alege administratorul societatii, il descarca de gestiune si il revoca; 

b) stabileste indemnizatia si garantia administratorului; 

c) analizeaza si se pronunta asupra gestiunii administratorului; 

d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe exercitiul viitor; 

e) aproba situatia financiara anuala , contul de profit si pierdere si repartizarea 

beneficiilor; 



 

f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare; 

g) hotaraste infiintarea si desfiintarea de sucursale , filiale si agentii, depozite, unitati 

de desfacere si orice alte sedii secundare , in conditiile legii; 

h) aproba orice modificarea a actului constitutiv; 

i) adopta orice hotarare in care este ceruta aprobarea adunarii generale. 

          Art. 16 Adunarile generale ordinare sunt cel putin anuale, cele extraordinare ori de cate 

ori este nevoie si vor fi convocate de catre administrator, in conformitate cu dispozitiile actului 

constitutiv , cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita, prin telefon, fax sau scrisoare simpla. 

Cel putin o data pe an adunarea generala va fi convocata pentru analiza si aprobarea bilantului 

contabil si contului de profit si pierdere. 

 Art.17. Administrator al societatii va fi Dancă Dan-Iosif, de cetatenie si nationalitate 

romana, nascut la data de xxxxx, in mun. Roman, jud. Neamt, domiciliat in sat Tamaseni, com. 

Tamaseni, jud. Neamt, posesor al cartii de identitate seria xx nr. xxxxx, eliberata de SPCLEP 

Roman la data de xxxxx, CNP 1xxxxxx, caruia ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru 

aceasta calitate, pe durata a 3  ani. 

 Art.18. Gestiunea societatii va fi controlata de asociatul unic. 

  Capitolul VI  

                     DURATA  SOCIETATII 

 

            Art.19. Durata societatii este nedeterminata. 

                        Capitolul VII 

                        REPARTIZAREA BENEFICIILOR SI PIERDERILOR 

 

 Art.20. Profitul si pierderile rezultate din activitatea societatii vor fi repartizate pe baza 

bilantului contabil, pe destinatii, de catre asociatul unic. 

                         Capitolul VIII 

                        ACTIVITATEA ECONOMICA A SOCIETATII 

 

            A- Exercitiul economico-financiar 

            Art.21 Exercitiul economico–financiar incepe de la data de 1 ianuarie si se incheie la  

31 decembrie a fiecarui an. Primul exercitiu economico-financiar incepe la data inmatricularii 

societatii in Registrul Comertului. 

            Art.22 Societatea comerciala va organiza si va conduce contabilitatea in conformitate 

cu reglementarile legale, va intocmi situatia financiara anuala, contul de profit si pierderi, cu 

respectarea Normelor Metodologice elaborate de Ministerul Finantelor. 

            B- Personalul societatii 

            Art. 23  Schema de organizare si de personal se aproba de asociatul unic. 

            Art.24 Angajarea personalului societatii se face de catre administrator pe baza 

contractelor individuale de munca si a altor acte juridice prevazute de lege. 

            Art.25 Plata salariilor personalului societatii – inclusiv a salariului stabilit pentru 

administrator precum si a celorlalte drepturi salariale se va face potrivit legislatiei in vigoare. 

            Art.26 Cuantumul salariului administratorului se stabileste de catre asociatul unic , iar 

cel al restului de personal , de catre administrator. 

             C- Conturile societatii 

            Art.27 Conturile societatii , atat in lei cat si in valuta, se vor deschide la bancile 

autorizate din Romania. 

            Art.28 Alimentarea conturilor se face din aportul la capitalul social subscris, din 

incasarile societatii, din imprumuturi, credite, precum si din alte surse, potrivit legii. 

            D- Evidenta contabila  

            Art.29 Evidenta contabila a societatii, inclusiv bilantul contabil si contul de profit si 

pierderi, se vor tine in lei si in limba romana. 



 

            Art.30 Valuta convertibila se va evidentia distinct iar inregistrarea si evidenta acesteia 

in lei se va efectua la cursul de referinta a BNR, la data efectuarii operatiunii. 

            Art.31 Orice operatiune patrimoniala se consemneaza in momentul efectuarii ei, in 

inscrisuri care vor sta la baza inregistrarilor in contabilitate , dobandind astfel calitatea de 

documente justificative. 

            Art.32 Evidenta contabila se organizeaza si se conduce potrivit legii si normelor 

metodologice elaborate de Ministerul Finantelor. 

             Art.33 Bilantul contabil , contul de profit si pierderi si raportul de gestiune se vor 

intocmi in mod obligatoriu anual, precum si in situatia lichidarii societatii. Acestea sunt supuse 

aprobarii adunarii generale , dupa care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. 

             Art.34 In bugetul de venituri si cheltuieli se pot cuprinde cheltuieli de sponsorizare si 

reprezentare conform prevederilor Codului Fiscal. 

               E- Calcularea si repartizarea profitului 

            Art.35 Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de adunarea generala. Pentru 

determinarea acestui profit se va deduce din profitul anual fondul de rezerva, conform 

prevederilor Codului Fiscal din totalul profitului prevazut in bilantul anual, constituirea acestuia 

facandu-se conform prevederilor Codului Fiscal, din capitalul social. 

               Art.36 Adunarea generala poate stabili cota-parte din profit pentru constituirea de 

fonduri pentru dezvoltare , investitii, reparatii capitale si alte fonduri prevazute de lege. 

               Art.37 Profitul rezultat constitue baza de calcul pentru stabilirea impozitului datorat 

bugetului de stat. 

               Art.38 Dupa deducerea impozitului legal datorat bugetului de stat , destinatia 

profitului realizat se hotaraste de catre asociatul unic. 

               Art.39 In cazul in care societatea inregistreaza pierderi, asociatul unic este obligat sa 

analizeze cauzele si sa ia masurile ce se impun. 

                               Capitolul IX 

                               CONTROLUL  ACTIVITATII  SOCIETATII 

 

A- Controlul asociatilor 

               Art.40 Asociatul unic are dreptul de a verifica situatia financiara a societatii, de a cere 

si a primi date privind situatia patrimoniului,  a veniturilor si a pierderilor, si orice alte date 

legate de activitatea sociala si are acces la documentele acesteia. 

               Art.41 Pentru efectuarea unor operatii de verificare si certificare a bilanturilor si a 

altor operatiuni financiar-contabile si de trezorerie, asociatul unic are dreptul de a cere folosirea 

serviciilor unei societati specializate sau ale unor experti contabili autorizati. 

B- Comisia de cenzori 

Art.42 Nu se numeste comisie de cenzori. 

C- Audit financiar 

              Art.43 Situatiile financiare ale societatii comerciale vor fi auditate de catre auditori 

financiari - persoane fizice sau persone juridice, in conditiile prevazute de lege , pe baza de 

contract. 

                               Capitolul X 

                               SEDII SECUNDARE 

 

              Art.44 Societatea poate infiinta filiale, sucursale, agentii, reprezentate, puncte de lucru 

sau alte asemenea unitati, situate si la alte adrese si localitati din tara si strainatate, in conditiile 

legii. 

                                                         Capitolul XI 

                  DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII. LITIGII 

 

 



 

Art.45 Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii: 

- imposibilitatea realizarii obiectului societatii; 

- declararea nulitatii societatii; 

- hotararea adunarii generale; 

- reducerea capitalului social sub minimul legal; 

- deschiderea procedurii lichidarii judiciare. 

     Dizolvarea societati are ca efect deschiderea procedurii de lichidare potrivit legii. 

     Dizolvarea societatii trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertulu si publicata in Monitorul 

Oficial. 

               Art.46 Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta 

instantelor judecatoresti din Romania. 

Capitolul XI 

DISPOZITII FINALE 

   

    Art.47 Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza ,  cu dispozitiile legale 

privitoare la societatile comerciale. 

                Prezentul act constitutiv a fost redactat in 4 ( patru ) exemplare originale in 

limba romana. 

 

ASOCIAT UNIC 

Prin reprezentant, 

DANCA DAN-IOSIF 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTA, 
CANTACIU EMANUEL PETRU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


