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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea înfiinţării Societăţii JUDSERV 2020 S.R.L. 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
întrunit în ședință extraordinară 

  

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.17487 din 21 decembrie 2020 al preşedintelui,  

- raportul de specialitate nr.17488 din 21 decembrie 2020 al Direcţiei juridice și administrație publică 

și Direcției economice; 

- avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri; 

- avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- avizul Comisiei pentru mediu, ape, păduri și agricultură; 

- dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr.27077 din 16 decembrie 2020; 

- prevederile art.92 alin.(1) și alin.(2) lit.b), art.173 alin.(2) lit.b) și lit.d) și alin.(4) lit.a), art.182 

alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.h), art.197 alin.(1), (3) – (5), art.199 alin.(1) – (2) și 

art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(2), art.2 lit.e), art.5 alin.(2) – (4), alin.(3), art.11 alin.(1), art.13 alin.(1) și 

art.16 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art.1. Se aprobă înfiinţarea Societăţii JUDSERV 2020 S.R.L., persoană juridică română 

constituită în forma societăţii cu răspundere limitată, de interes judeţean, în care Judeţul Giurgiu care 

va deţine 100% din capitalul social. 

 

 Art.2. Se aprobă  Actul constitutiv al Societăţii JUDSERV 2020 S.R.L., conform Anexei nr.1 

la prezenta hotărâre. 

 

Art.3. Se aprobă aportul Judeţului Giurgiu la capitalul social în cuantum de 2.000.000 lei, 

Sumele necesare aportului Judeţului Giurgiu vor fi asigurate din bugetul de venituri şi cheltuieli al 

judeţului Giurgiu Capitolul „80.02”. 

 

Art.4. Se stabilește sediul social în municipiul Giurgiu, str.București, nr.10, etajul III, camera 

315, pe perioada de funcționare a societății, conform Anexei nr.2 – Contract de comodat la prezenta 

hotărâre.  
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Art.5.  Se numește domnul Valentin – Ștefan Lixandru în funcția de Administrator al 

Societății JUDSERV 2020 S.R.L., pe o perioadă de 3 ani. 

 

Art.6. Se împuterniceşte domnul Valentin – Ștefan Lixandru, în calitate de Administrator, să 

semneze toate documentele necesare înscrierii Societăţii la Oficiul Registrului Comerţului de pe 

lângă Tribunalul Giurgiu și la Banca Comercială Română. 

 

 Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului – județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Direcţiei juridice şi administraţie publică, Direcției economice, 

Direcției logistică, managementul spitalelor și patrimoniu și domnului Valentin – Ștefan Lixandru 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

                  PREŞEDINTE,                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 

                 Dumitru Beianu                                                                     Aurelia Brebenel 

 

 

 

   

 

 

 

 

      Giurgiu,22 decembrie 2020 

      Nr.152  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adoptă cu 17 voturi pentru, 12 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul 

de 30 consilieri în funcție.  
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ANEXA nr.1 

la Hotărârea nr.152 din 22 decembrie 2020 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

ACT CONSTITUTIV 

S.C. JUDSERV 2020 S.R.L. 

 

 

 

Asociatul unic: 

 

1. U.A.T.JUDEȚUL GIURGIU, prin Consiliul Județean Giurgiu, ca autoritate 

administrativ-teritorială, cu personalitate juridică de drept public, prin CONSILIUL JUDEȚEAN 

GIURGIU, cu sediul în municipiul Giurgiu, strada Bucureşti, nr.10, având cod fiscal 4938042, legal 

reprezentat  prin Președinte Dumitru Beianu , CNP 1650502520010, cetatean roman, identificat prin 

CI seria GG, nr.295259, eliberat de SPCJEP Giurgiu, cu domiciliul in Municipiul Giurgiu, str. Vlad 

Țepeș, nr. 50A, judetul Giurgiu,  

 

Am hotărât constituirea unei societăţi cu răspundere limitată, în conformitate cu dispoziţiile 

Legii societățiilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale tuturor 

prevederilor legale în vigoare aplicabile societăţilor, precum şi ale prevederilor prezentului Act 

constitutiv. 

Temeiurile legale ale infiintarii societatii se regasesc in prevederile OUG nr. 57/2019  privind 

Codul administrativ, Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare, Legea nr.31/1990 privind societatiile, republicata, cu modificarile si 

completariile ulterioare,  reglementari care prevad expres ca autoritatiile deliberative ale unitatiilor 

administrativ-teritoriale pot hotârî asupra participării cu capital sau cu bunuri, in numele si in 

interesul colectivitatiilor pe care le reprezinta, la constituirea de societati comerciale; dispozitiile ce 

prevad exercitarea de catre consiliul județean Giurgiu în numele Județului Giurgiu  a tuturor 

drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi reglementate de Legea 

nr.31/1990 etc. 

De asemenea, conform art.28, al.2, lit.b din Legea nr.51/2006  a serviciilor comunitare de 

utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, gestiunea directă a serviciilor 

de utilități publice se poate realiza prin intermediul unor operatori de drept privat, fără aplicarea 

legislației specifice achizițiilor publice, care pot fi societăți reglementate de Legea nr.31/1990, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unității 

administrativ-teritoriale, înființat de autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale 

respective și cu respectarea condițiilor cumulative menționate la al.2^1 al aceluiasi articol sus-

menționat. 

 

CAPITOLUL I 

FORMA, DENUMIREA, SEDIUL, DURATA, 

OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 

1. Forma juridică a societăţii 

1.1. Societatea este persoană juridică română, constituită în forma societăţii cu răspundere 

limitată. 

1.2. În cazul în care asociatul unic va hotărî transformarea formei juridice a societăţii, această 

transformare va determina în mod obligatoriu modificarea pct. 1.1 de mai sus, precum şi îndeplinirea 
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formalităţilor de autorizare, publicitate, înmatriculare şi înregistrare, impuse de lege pentru 

înfiinţarea societăţii. 

 

2. Denumirea societăţii 

2.1. Denumirea societăţii este S.C. JUDSERV 2020 S.R.L. 

2.2. În toate actele, publicaţiile, facturile şi orice alte documente emanând de la societate, denumirea 

societăţii va fi urmată de iniţialele S.R.L., sediul, numărul de înmatriculare în Registrul Comerţului, 

codul unic de înregistrare şi contul bancar. 

 

3. Sediul societăţii. 

3.1. Sediul societăţii este în Municipiul Giurgiu, str. București, nr.10, camera 315, Județul Giurgiu. 

3.2. Societatea îşi va putea schimba sediul şi va putea înfiinţa sucursale, filiale, puncte de lucru, 

birouri, reprezentanţe, agenţii oriunde în România sau în străinătate numai în urma hotărârii 

Asociatului unic, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

3.3. Deţinerea spaţiilor necesare desfăşurării activităţii societăţii se va face în oricare dintre formele 

îngăduite de lege: contract de închiriere, contract de asociere, contract de comodat şi altele. 

3.4. Spatiul (o camera/un spatiu distinct partajat din camera) de la adresa de la art.3.1. se va asigura 

de catre asociatul unic gratuit pe perioadă de funcționarea a societății.  

 

4. Durata societăţii 

Durata de funcţionare a societăţii este nedeterminată, cu începere de la data înmatriculării în 

Registrul Comerţului. 

 

5. Obiectul de activitate 

5.1. Conform nomenclatorului privind clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN 

Rev.2, obiectul de activitate al societăţii este: 

Domeniul principal de activitate: Colectarea deșeurilor, cod CAEN 381. 

Activitatea principală: Colectarea deseurilor nepericuloase, cod CAEN 3811. 

5.2. Societatea va putea desfăşura în subsidiar şi alte activităţi, ca obiect secundar de activitate, 

precum: 

7112 - Activități de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea  

7022-  Activități de consultanta pentru afaceri si management 

3812 - Colectarea deseurilor periculoase 

3821 - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase 

3822 - Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase 

3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate 

5621  - Activități de alimentatie (catering) pentru evenimente si alte servicii de alimentatie 

4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor    

4677 - Comert cu ridica al deseurilor si resturilor 

4941 - Transporturi rutiere de marfuri 

4942 - Servicii de mutare 

5210 – Depozitari 

5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a. 

5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturile terestre 

5224 - Manipulari 

5229 - Alte activitati anexe transporturilor 

5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor 

7112 - Activităti de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea  

7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice  

https://caen.ro/diviziune/38-colectarea-tratarea-si-eliminarea-deseurilor-activitati-de-recuperare-a-materialelor-reciclabile
https://caen.ro/caen/7112-activitati-de-inginerie-si-consultanta-tehnica-legate-de-acestea
https://caen.ro/caen/7022-activitati-de-consultanta-pentru-afaceri-si-management
https://caen.ro/grupa/562-activitati-de-alimentatie-catering-pentru-evenimente-si-alte-servicii-de-alimentatie
https://caen.ro/caen/5629-alte-servicii-de-alimentatie-n-c-a
https://caen.ro/caen/5630-baruri-si-alte-activitati-de-servire-a-bauturilor
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8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor 

8122 - Activitati specializate de curatenie 

8129 - Alte activitati de curatenie  

8130 - Activităţi de întreţinere peisagistică 

8292 - Activităţi de ambalare 

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 

5.3. Aceste activităţi se vor realiza împreună sau separat, în oricare dintre domeniile arătate, 

societatea urmând a desfăşura toate acele activităţi conexe necesare realizării obiectului de activitate 

propus, în conformitate cu reglementările legale existente; activitatea societatii se va realiza atat prin 

activitati interne, cat si prin activitati de import-export. 

5.4. Asociatul se obligă să obţină avizele şi autorizaţiile necesare desfăşurării obiectului de 

activitate. 

5.5. Societatea îşi va putea realiza obiectul de activitate atât în România, cât şi în străinătate, precum 

şi în zone libere, în lei sau în valută, în orice condiţii, cu respectarea dispoziţiilor legislaţiei în 

vigoare. 

5.6. Societatea va putea participa, în calitate de acţionar sau asociat, la alte societăţi comerciale, în 

condiţiile legislaţiei în vigoare. 

5.7. Societatea va putea desfăşura orice altă activitate legată direct sau indirect de obiectul său sau 

îşi va putea lărgi, modifica şi adapta obiectul de activitate, în condiţiile prevăzute de prezentul act 

constitutiv şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

 

CAPITOLUL II 

CAPITALUL SOCIAL, APORTUL IN SOCIETATE 

 

6. Capitalul social 

6.1. Asociatul unic hotărește ca, în numele lui și pentru el, vărsarea capitalului social să fie depus la 

bancă de către administratorul societății mandatat în acest sens. 

6.2. Asociatul unic a hotărât ca societatea să aibă un capital social în valoare de 2.000.000,00 lei. 

6.3. Capitalul social este divizat în 100.000 de părţi sociale egale şi indivizibile, fiecare având o 

valoare nominală de 20,00 lei, subscrise şi integral vărsate de asociatul unic Județul Giurgiu. 

6.4. Asociatii / asociatul unic pot decide ulterior, în condiţiile legii şi ale prezentului act onstitutiv,cu 

privire la majorarea sau diminuarea capitalului social, după caz, in conditiile legii. 

6.5. Asociatul se obligă să menţină o valoare netă minimă a capitalului, în conformitate cu 

prevederile legii aplicabile societăţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul circulaţiei bunurilor 

incluse în obiectul de activitate. 

 

7. Aportul asociatilor 

7.1. Asociatul unic Județul Giurgiu, subscrie 100.000 de părţi sociale, cu o valoare totală de 

2.000.000,00 lei, reprezentând 100% din capitalul social. Aportul in numerar al asociatului se va vira 

prin trezorerie in contul de capital social al societatii, deschis la Banca Comercială Română, 

sucursala Giurgiu.  

7.2. Participarea asociatilor la beneficii şi pierderi se determină în raport cu participarea la capitalul 

social, si anume in procent de 100% pentru asociatul unic Județul Giurgiu. 

7.3. Asociaţii iniţiali şi ulteriori sunt obligaţi să depună integral aporturile subscrise, la data şi în 

limitele unei asemenea subscripţii, în conformitate cu cerinţele legii. 

7.4. Aportul asociatiilor se va face in numerar prin varsarea sumei in contul de capital social, prin 

trezorerie. 

 

 

https://caen.ro/caen/7311-activitati-ale-agentiilor-de-publicitate
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8. Părţile sociale 

8.1. Deţinerea de părţi sociale implică de drept recunoaşterea şi însuşirea prevederilor actului 

constitutiv al societăţii, cu toate modificările şi completările ulterioare. 

8.2. Părţile sociale sunt egale ca valoare şi indivizibile, conferind asociaţilor dreptul să-şi primească 

dividendele. 

8.3. Cesiunea parţială sau totală a părţilor sociale către terţi se face cu acordul asociaţilor şi cu 

respectarea dreptului de preempţiune, precum şi a condiţiilor de fond şi de formă, prevăzute de lege. 

8.4. Fiecare parte socială dă dreptul asociaţilor la un vot în adunările societăţii. 

 

9. Majorarea capitalului social 

9.1. Capitalul social poate fi majorat în baza hotărârii Adunării Generale, prin admiterea de noi 

asociaţi, prin includerea de rezerve sau profituri cuvenite asociaţilor, efectuarea de noi aporturi de 

capital în numerar şi/sau în natură, acestea din urmă fiind evaluate de către experţi sau prin alte 

modalităţi legale. 

9.2. Majorarea capitalului social se va realiza conform procedurii prevăzute de lege. 

 

10. Reducerea capitalului social 

10.1. Capitalul social poate fi redus în baza hotărârii Adunării Generale, cu condiţia de a nu încălca 

limita minimă prevăzută de lege. Într-un asemenea caz, se vor arăta motivele pentru care se face 

reducerea şi procedeul care va fi utilizat pentru efectuarea ei. 

10.2. Hotărârea de reducere a capitalului social devine operantă numai după expirarea termenelor 

legale. 

 

 

CAPITOLUL III 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR 

 

11. Drepturile şi obligaţiile decurgând din părţile sociale 

11.1. Societatea va ţine evidenţa părţilor sociale într-un registru ce se păstrează la sediul societăţii. 

11.2. Administratorii vor elibera, la cerere, un certificat constatator al drepturilor asupra părţilor 

sociale, dar cu menţiunea că acesta nu poate servi ca titlu pentru transmiterea drepturilor constatate, 

sub sancţiunea nulităţii transmiterii. 

11.3. Fiecare parte socială subscrisă şi vărsată conferă posesorului ei un drept proporţional egal, 

potrivit cu numărul părţilor sociale existente, drept de vot în Adunarea Generală, participarea la 

profit sau la activul social, precum şi alte drepturi prevăzute în Actul constitutiv. 

 

12. Drepturile şi obligaţiile decurgând din exercitarea dreptului de vot (in cazul cooptarii de alti 

asociati – UAT-uri etc, cu respectarea legii) 

12.1. Hotărârile privind organizarea şi funcţionarea societăţii vor fi luate în Adunarea Generală, cu o 

majoritate de 2/3 din numarul asociatilor. 

12.2. Pentru hotărârile privind modificarea Actului constitutiv al societăţii este necesar votul tuturor 

asociaţilor. 

 

13. Obligaţia de vărsământ 

Fiecare asociat este obligat să verse cota sa de participare la capitalul social, în strictă conformitate 

cu dispoziţiile legii şi ale prezentului Act constitutiv, prin contul de trezorerie in contul de capital 

social. 
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14. Răspunderea asociaţilor 

14.1. Asociaţii răspund numai în limitele părţilor sociale, obligaţiile societăţii fiind garantate cu 

patrimoniul ei social. 

14.2. Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii, obligaţiile societăţii fiind garantate cu 

capitalul ei social. 

14.3. Un creditor al unui asociat poate formula pretenţii numai asupra părţii din beneficiul societăţii 

care i se va repartiza acestuia de Adunarea Generală sau asupra cotei-părţi cuvenite la excluderea 

sau retragerea acestuia ori la lichidarea societăţii, conform prevederilor Actului constitutiv. 

 

CAPITOLUL IV 

CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII 

 

15. Adunarea Generală a Asociaţilor / Asociatul Unic 

15.1. Organul suprem de conducere a societăţii este Adunarea Generală a Asociaţilor, care va fi 

constituită şi va funcţiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, şi ale 

prezentului Act constitutiv. 

15.2. Adunarea Generală a Asociaţilor se convoacă, la sediul social al societăţii, cel puţin o dată pe 

an sau de câte ori este necesar. 

In prezentul caz, hotararea asociatului unic se ia de catre Consiliul Județean Giurgiu direct sau forul 

legislativ poate desemna un reprezentant , caruia sa-i fie stabilit un mandat. 

15.3. Adunarea asociaţilor / Asociatul unic prin consiliul local are următoarele obligaţii: 

a)să stabilească strategia şi obiectivele generale ale Societăţii; 

b)să aprobe bilanţul contabil şi să stabilească repartizarea beneficiului net; 

c)să desemneze pe administratori şi cenzori, să-i revoce şi să le dea descărcare de activitatea lor; 

d)să decidă urmărirea administratorilor şi cenzorilor pentru daunele pricinuite societăţii, desemnând 

şi persoana însărcinată să o exercite; 

e)să modifice actul constitutiv; 

f)să hotărască dizolvarea şi lichidarea Societăţii, precum şi să stabilească destinaţia bunurilor rămase 

după lichidare; 

g)să aprobe Regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii, organigrama şi statul de funcţii, 

precum şi Regulamentul de organizare interioară al Societăţii 

h) orice alte atributii, conform legii. 

 

16. Convocarea adunării generale 

16.1. Obligaţia convocării Adunării Generale revine administratorilor. 

16.2. Un asociat sau un număr de asociaţi, ce reprezintă cel puţin 1/4 din capitalul social, vor putea 

cere convocarea Adunării Generale, arătând scopul acestei convocări. 

16.3. Convocarea adunării se face prin notificare cu cel puţin 10 zile înainte de ziua fixată pentru 

ţinerea acesteia, arătându-se ordinea de zi. In prezenta situatie, cand asociat unic este Județul 

Giurgiu, convocarea se poate face de catre administrator ori de catre asociat, prin Consiliul județean. 

Acesta din urma va putea lua decizii, indiferent de existenta vreunei convocari, detinand calitatea de 

asociat unic. 

 

17. Condiţii de validitate (in caz de cooptare si a altor asociati) 

17.1. Adunările generale sunt valabil constituite dacă asociaţii prezenţi la prima convocare deţin cel 

puţin 3/4 din capitalul social, iar la o a doua convocare deţin 1/2 din capital. 

17.2. Deciziile Adunării Generale luate în condiţiile legii, ale Actului constitutiv vor fi obligatorii şi 

pentru asociaţii absenţi sau reprezentaţi, precum şi pentru cei care au votat împotriva hotărârilor 

luate. 
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18. Administrarea societăţii 

18.1. Consiliul de administraţie/administratorul are următoarele atribuţii: 

a)întocmeşte proiectul programului de activitate şi proiectul de buget al societăţii pe anul următor, le 

supune aprobării Adunării Generale a Asociaţilor ; 

b)angajează , sancționează și concediază personalul pe baza contractelor individuale de muncă, 

stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia; 

c)aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi ale societăţii; 

d)aprobă încheierea contractelor în limita obiectului de activitate al societăţii; 

e)întocmeşte raportul Consiliului de administraţie cu privire la activitatea societăţii, bilanţul contabil 

şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent; 

f)calculează şi certifică realitatea dividendelor; 

g)exercită controlul operativ al societăţii, răspunde pentru buna administrare şi pentru integritatea 

patrimoniului societăţii; 

h)rezolvă orice alte sarcini stabilite de Adunarea generală, potrivit legii şi conform Actului 

constitutiv. 

18.2. Administratorul/Consiliul de administraţie va fi desemnat de către Adunarea Generală a 

Asociaţilor/ asociatul unic prin hotărâre a Consiliului Județean Giurgiu. 

18.3. Conform Legii nr.31/1990 privind societatiile, exista posibilitatea numirii unui 

administrator unic. 

18.4. Ulterior numirii, administratorul va elabora pe baza scrisorii de asteptari si a declaratiei de 

intentie, a altor documente incidente un plan de administrare a societatii pe durata mandatului 

sau ori anual, dupa cum va decide autoritatea tutelara, de asemenea isi va indeplini si celelalte 

obligatii prevazute de Legea nr.31/1990,  precum si de alte acte normative aplicabile. Între 

administrator și societate, se va semna și un contract de mandat. 

18.5. Administratorul societăţii este: D-nul LIXANDRU VALENTIN-ȘTEFAN, cetățean român, 

născut la data de 06.10.1981 în municipiul Giurgiu , Judetul Giurgiu, domiciliat în municipiul 

Giurgiu, str. Lăcrămioarelor, nr. 14, județul Giurgiu,  identificat cu C.I. seria GG, nr.481958, eliberat 

de SPCLEP Giurgiu la data de 06.10.2018, CNP 1811006520014, persoana care este numită cu 

puteri depline si pentru o perioada de 3 (trei) ani sau pana la revocarea expresă din partea Adunării 

Generale a Asociaţilor / Asociatului Unic.  

18.6. Atribuţiile administratorului: 

a) Administratorul este răspunzător faţă de societate pentru: 

– existenţa reală a dividendelor plătite; 

– existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere; 

– exacta îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Asociaţilor; 

– stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impun;  

b) Administratorul răspunde pentru pagubele produse din vina lui. 

 

CAPITOLUL V 

ACTIVITATEA ECONOMICĂ A SOCIETĂŢII 

 

19. Exerciţiul economico-financiar 

19.1. Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 dec. a fiecărui 

an. 

19.2. Primul exerciţiu economico-financiar începe la data înmatriculării societăţii în Registrul 

Comerţului. 
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20. Personalul societăţii 

20.1. Schema de organizare şi de personal se aprobă de Adunarea Generală a Asociaţilor. 

20.2. Angajarea personalului societăţii se face de către administratori pe baza contractelor 

individuale de muncă şi a altor acte juridice prevăzute de lege. 

20.3. Plata salariilor personalului societăţii – inclusiv a salariilor stabilite pentru administratori –, 

precum şi a celorlalte drepturi salariale se va face potrivit legislaţiei în vigoare. 

20.4. Cuantumul salariilor administratorului/administratorilor se stabileşte de către Adunarea 

Generală a Asociaţilor / Asociatul Unic, iar cel al restului de personal, de către 

Administrator/Consiliul de administraţie. 

 

21. Evidenţa contabilă 

21.1. Evidenţa contabilă a societăţii, inclusiv bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, se vor 

ţine în lei şi în limba română. 

21.2. Valuta convertibilă se va evidenţia distinct iar înregistrarea şi evidenţa acesteia în lei se va 

efectua la cursul de referinţă a BNR, la data efectuării operaţiunii. 

21.3. Orice operaţiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei, în înscrisuri care vor 

sta la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de documente justificative. 

21.4. Evidenţa contabilă se organizează şi se conduce potrivit legii şi normelor metodologice 

elaborate de Ministerul Finanţelor. 

21.5. Bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi şi raportul de gestiune se vor întocmi în mod 

obligatoriu anual, precum şi în situaţia lichidării societăţii. Acestea sunt supuse aprobării Adunării 

generale, după care se publică în Monitorul Oficial al României. 

 

22. Calcularea şi repartizarea profitului 

22.1. Profitul societăţii se stabileşte prin bilanţul aprobat de Adunarea Generală a Asociaţilor. 

22.2. Adunarea generală poate stabili cota-parte din profit pentru constituirea de fonduri pentru 

dezvoltare, investiţii, reparaţii capitale şi alte fonduri prevăzut de lege. 

22.3. Profitul rezultat constituie baza de calcul pentru stabilirea impozitului datorat bugetului de stat. 

22.4. După deducerea impozitului legal datorat bugetului de stat, profitul realizat se stabileşte pe 

cote-părţi, sub forma dividendelor ce se plătesc fiecărui asociat proporţional cu aportul fiecăruia la 

capitalul social şi cu activitatea fiecăruia în cadrul societăţii, în baza hotărârilor Adunării Generale în 

acest sens. 

22.5. În cazul în care societatea înregistrează pierderi, asociaţii sunt obligaţi să analizeze cauzele şi 

să ia măsurile ce se impun. 

 

CAPITOLUL VI 

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂŢII 

ŞI EXCLUDEREA ASOCIAŢILOR 

 

23. Modificarea formei juridice a societăţii 

23.1. Adunarea Generală a Asociaţilor poate hotărî transformarea formei juridice a societăţii. 

23.2. Modificarea formei juridice a societăţii devine opozabilă terţilor numai după îndeplinirea 

formalităţilor de autentificare, autorizare, publicitate, înmatriculare şi înregistrare, cerute de lege la 

înfiinţare. 

 

24. Excluderea asociaţilor 

24.1. Poate fi exclus din societate: 

a)asociatul care a devenit legalmente incapabil; 

b)asociatul care nu-şi îndeplineşte obligaţiile potrivit prezentului Act constitutiv sau în cazul în care 
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acţionează împotriva intereselor societăţii; 

c)asociatul care nu-şi efectuează aportul la care s-a obligat; 

d)asociatul-administrator care comite fraude în dauna societăţii sau se serveşte de semnătura 

asociaţilor sau de capitalul social în folosul lui sau al altora. 

24.2. Excluderea se cere instanţei judecătoreşti de oricare asociat sau de Adunarea Generală după 

rămânerea sa definitivă, urmând a fi publicată în Monitorul Oficial, înmatriculată în Registrul 

Comerţului şi înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice. 

24.3. Asociatul exclus, pe de o parte, răspunde de pierderi, iar pe de altă parte, are dreptul şi la profit 

până în ziua excluderii sale, dar nu va fi îndrituit să solicite regularizarea lor financiară până ce 

acestea nu vor fi repartizate conform clauzelor prezentului Act constitutiv. 

24.4. Asociatul exclus are dreptul la restituirea contravalorii aportului său la capitalul social, evaluat 

oficial la data respectivă, după deducerea eventualelor creanţe ale societăţii din contravaloarea 

aportului mai sus menţionat. 

 

CAPITOLUL VII 

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII 

 

25. Dizolvarea societăţii 

25.1. Au ca efect dizolvarea societăţii şi dau dreptul fiecărui asociat să ceară deschiderea procedurii 

lichidării acesteia următoarele: 

a)trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii; 

b)imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii sau realizarea acestuia; 

c)declararea nulităţii societăţii; 

d)hotărârea Adunării generale; 

e)hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice; 

f)falimentul societăţii; 

g)în orice alte situaţii, prin hotărârea Adunării Generale a asociaţilor, luată cu unanimitate de voturi. 

 

26. Lichidarea societăţii 

26.1. Lichidarea societăţii se face de către unul sau mai mulţi lichidatori, numiţi de Adunarea 

Generală. Aceştia vor putea fi persoane fizice sau juridice. 

26.2. Din momentul intrării în funcţiune a lichidatorilor, mandatul administratorilor încetează, 

aceştia nemaiputând întreprinde noi operaţiuni în numele societăţii. 

26.3. Lichidatorii au aceeaşi răspundere ca şi administratorii. 

26.4. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul Adunării Generale. 

26.5. Lichidatorii pot apărea în faţa instanţelor judecătoreşti şi pot încheia tranzacţii şi compromisuri 

cu creditorii societăţii. 

26.6. Lichidatorii pot înştiinţa pe creditori, printr-un anunţ public, despre lichidarea societăţii, 

cerându-le să-şi prezinte pretenţiile într-o anumită perioadă fixată. Creditorilor cunoscuţi societăţii li 

se va trimite un anunţ separat. 

26.7. Lichidatorii care efectuează noi operaţiuni, ce nu sunt necesare scopului lichidării, sunt 

răspunzători, personal şi în solidar, de executarea acestora. 

26.8. Din sumele rezultate din lichidarea societăţii vor fi satisfăcuţi creditorii privilegiaţi şi apoi 

ceilalţi creditori. 

26.9. Lichidatorii vor întocmi bilanţul de lichidare şi vor face propuneri de repartizare între asociaţi 

a rezultatelor financiare ale lichidării, conform calculului şi repartizării beneficiilor şi pierderilor, 

aprobat de Adunarea Generală, ţinându-se cont de cotele de participare ale acestora la capitalul 

social, precum şi de activitatea efectivă a fiecăruia la bunul mers al societăţii. 

26.10. Pe baza bilanţului de lichidare, lichidatorii vor întocmi acte, în forma autentică, ce vor urma 
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cursul impus de lege. După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea societăţii din 

registrul comerţului. 

26.11. Toate documentele emise de societate în perioada lichidării vor conţine denumirea societăţii, 

urmată de cuvintele „societate în lichidare". 

 

CAPITOLUL VIII 

SOLUŢIONAREA DIFERENDELOR 

 

27. Competenţa de soluţionare 

27.1. Toate litigiile intervenite în legătură cu interpretarea sau executarea prezentului Act constitutiv 

vor fi soluţionate de către părţi pe cale amiabilă. 

27.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe care amiabilă, părţile se vor adresa 

instanţelor judecătoreşti competente. 

 

CAPITOLUL IX 

CLAUZE FINALE 

 

28. Dispoziţii finale 

28.1. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu orice alte dispoziţii legale aplicabile 

societăţilor comerciale. 

28.2. Cu deschiderea contului de capital social la Banca Comercială Română, sucursala Giurgiu,  se 

împuterniceste administratorul societatii  D-nul LIXANDRU VALENTIN-ȘTEFAN, cetățean 

român, născut la data de 06.10.1981 în municipiul Giurgiu , Judetul Giurgiu, domiciliat în 

municipiul Giurgiu, str. Lăcrămioarelor, nr. 14, județul Giurgiu,  identificat cu C.I. seria GG, 

nr.481958, eliberat de SPCLEP Giurgiu la data de 06.10.2018, CNP 1811006520014. 

28.3. Prezentul Act constitutiv s-a încheiat 4 exemplare originale, unul pentru ORC, trei pentru 

societate. 

 

Semnături – asociat unic și administrator: 

 

Asociat Unic: 

U.A.T.  Județul Giurgiu  

Președinte, 

Dumitru BEIANU 

................................. 

 

 

 

 

Administrator , 

Valentin-Ștefan LIXANDRU 

 

 

................................. 
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ANEXA nr.2 

la Hotărârea nr.152 din 22 decembrie 2020 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

CONTRACT DE COMODAT 

Nr._____ din _____________ 

 

PĂRŢILE:  

U.A.T. JUDEȚUL GIURGIU, prin CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU, str. Bucureşti, nr. 

10, cod fiscal            , Giurgiu, tel: 0372462611,  fax:0372462651, având contul  

___________________,  deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu, reprezentată prin domnul 

Dumitru Beianu – PREŞEDINTE, în calitate de achizitor , pe de o parte, denumita  în continuare  

COMODANT, pe de o parte 

și 

S.C. JUDSERV 2020 S.R.L., în curs de constituire, reprezentată prin domnul Valentin-Ștefan 

LIXANDRU, CNP ______________, legitimat cu _________________, în calitate de administrator, 

denumită în continuare COMODATAR, pe de altă parte 

 

De comun acord,  părțile convenit la încheierea prezentului contract de comodat după cum 

urmează: 

 

1.OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1- Obiectul contractului îl constituie asigurarea folosinţei gratuite de către comodant în 

favoarea comodatarului a unui spațiu situat în municipiul Giurgiu, str. București, nr.10, etaj 3, 

cam.315, proprietate a comodantei, cu destinaţia de sediu social. 

 

2.DURATA CONTRACTULUI 

2.1. Părțile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe toată durata de funcționare a 

societății. 

2.2. Predarea imobilului către comodatar va avea loc la data de ................, data la care începe 

executarea contractului. 

2.3. Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termenul stipulat la 

art.2.1. 

 

3.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 3.1 - Comodantul se obliga: 

a) sa predea comodatarului imobilul liber; 

b) sa nu-l împiedice pe comodatar sa folosească imobilul pana la termenul convenit; 

c) sa restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea imobilului 

respectiv; 

d) sa plătească despăgubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaște, dar nu le-a 

adus la cunoștința comodatarului, conform art. 2152 Cod civil. 

3.2. Obligațiile comodatarului sunt următoarele: 

a) să conserve imobilul și să se îngrijească de el ca un bun proprietar; 
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b) să folosească imobilul conform destinației sale determinate de natura sa, nerespectarea acestei 

clauze ducând la rezilierea contractului; 

c) să suporte toate cheltuielile de folosință ale imobilului (cheltuieli de întreținere, energie 

eletrică și termică, eventuale reparații), reprezentând cotă parte de _____, precum și orice alte 

cheltuieli rezultate din folosirea imobilului; 

d) cheltuielile de folosință ale imobilului (cheltuieli de întreținere, energie electrică și termică, 

eventuale reparații) se vor achita în termen de 30 de zile de la primirea facturii/facturilor, în original;  

e) în cazul în care comodatarul nu onorează factura/facturile la pct.d), atunci acesta are obligaţia 

de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% din valoarea plăților 

neefectuate, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor; 

f) să nu schimbe destinația imobilului; 

g) să predea comodantului imobilul la data expirării termenului pentru care s-a încheiat 

contractul 

 

4.ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

4.1. Prezentul contract încetează: 

a) la împlinirea termenului; 

b) daca una dintre părți: 

– cesionează drepturile și obligațiile sale fără acordul celeilalte parți; 

– își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată printr-o notificare scrisă de 

către  cealaltă parte ca o noua nerespectare a acestora, va duce la rezilierea lui; 

c) alte cauze prevăzute de lege. 

4.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente 

între părți. 

 

5. FORȚA MAJORĂ 

5.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau /și de 

executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza 

prezentului contract, daca neexecutarea sau/și executarea obligației respective a fost cauzată de forța 

majoră, așa cum este definită de lege. 

5.2. Cazul fortuit sau de forță majoră exclude răspunderea comodatarului, daca acesta nu a putut 

prevedea pericolul, nu a folosit imobilul conform destinației și dacă nu l-a restituit comodantului la 

termen. 

 

6. NOTIFICARILE INTRE PARTI 

6.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte 

este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a 

prezentului contract. 

6.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare reco- 

mandată cu confirmare  de  primire  și se  consideră primită  de  destinatar  la  data menționată de 

oficiul poștal primitor pe aceasta confirmare. 

6.3. Dacă notificarea se trimite de pe telefax, ea se consideră primită în prima zi lucratoare dupa 

cea în care a fost expediată. 

6.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți daca nu sunt confirmate 

prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente. 

 

7.LITIGII 

7.1 - Toate litigiile născute în legătură cu încheierea, modificarea, executarea şi încetarea 

prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabilă. 
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7.2 -Dacă în urma discuțiilor nu se va ajunge la nici un rezultat, părțile se vor adresa instanței de 

judecată. 

 

8. DISPOZIŢII FINALE 

8.1 - Clauzele prevăzute în prezentul contract se completează cu dispozițiile dreptului comun în 

materie. 

8.2 - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile 

contractante. 

 

9. - ALTE CLAUZE 

9.1 - De comun acord, părţile pot modifica clauzele prezentului contract. 

9.2 - Părţile nu pot denunţa în mod unilateral contractul, decât sub rezerva unei notificări 

prealabile făcute cu 30 de zile înainte. 

9.3  -  Nerespectarea clauzelor prevăzute în  prezentul contract, atrage răspunderea părţii în 

culpă şi plata de daune interese.  

 

 

Redactat şi semnat în 3 exemplare originale azi, ____________ 

  

 

            COMODANT,       COMODATAR, 

   

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU                      S.C. JUDSERV 2020 S.R.L. 

 PREȘEDINTE,                                                                        ADMINISTRATOR, 

           Dumitru BEIANU                                                       Valentin-Ștefan LIXANDRU 

 

 

  

 

 


