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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea mandatului expres reprezentanților județului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților 

Societăţii JUDSERV 2020 S.R.L. 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară, 

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.13371 din 4 august 2021 al preşedintelui,  

- raportul de specialitate nr. 13381 din 4 august 2021 al Direcţiei juridice și administrație publică; 

- avizul nr.38 din 06.08.2021 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- Anexa 1 la Hotărîrea nr.152 din 22.12.2021 privind aprobarea înființării Societăţii JUDSERV 2020 S.R.L.; 

- adresa nr.24 din 3 august 2021 a Societății JUDSERV 2020 S.R.L.; 

- prevederile art.173 alin.(2) lit.d), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.197 alin.(1), (3)-(5) 

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

completările ulterioare; 

- prevederile art.204 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 acordarea mandatului expres reprezentanților județului Giurgiu în Adunarea Generală 

a Asociaților Societăţii JUDSERV 2020 S.R.L, pentru constituirea a 3 depozite bancare în valoare nominală 

de 500.000 lei fiecare, pe o perioadă de 3 luni și pentru achiziționarea unui buldoexcavator a cărui valoare este 

mai mare de 200.000 lei. 

 Art.2 Se aprobă completarea art.5.2 din actul constitutiv, prin introducerea a 5 coduri CAEN, ca 

obiecte secundare de activitate, respectiv: 

a. 0210 – Silvicultură și alte activități forestiere; 

b. 0220 – Exploatarea forestieră; 

c. 4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor; 

d. 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; 

e. 8130 – Activități de întreținere peisagistică. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-județul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Direcţiei Juridice şi administraţie publică, Societăţii JUDSERV 2020 S.R.L. pentru 

ducere la îndeplinire și se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al județului. 

 

    PREȘEDINTE, 

   Dumitru Beianu 

 

  CONTRASEMNEAZĂ, 

    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

       Aurelia Brebenel 
 

Giurgiu,10 august 2021 
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Adoptată cu 18 voturi „pentru”,12 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 


