ROMÂNIA
ORAŞULUI PECICA
ROMÂNIA – PECICA, STR. 2, NR. 150, Tel: 0257-468323; Fax:0257-468633

HOTĂRÂREA NR.99
Din 19 MAI 2020
Privind acordul de principiu cu privire la înființarea unei societăți pe acțiuni cu acționar
unic Consiliul local al orașului Pecica
Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 19.05.2020.
Având în vedere:
-Inițiativa domnului primar Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr. 23559/08.05.2020,
-Raportul de specialitate al domnului viceprimar Stanoiov Miodrag, prin care propune înființarea
unei societăți comerciale pe acțiuni cu obiect principal de activitate 4120- Lucrări de construcții a
clădirilor rezidențiale și nerezidențiale,
-Prevederile art. 8, art. 10 ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,republicată cu
modificările și completările ulterioare,
-Prevederile art. 1, art.2, 27 O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
publice,
-Prevederile art.129, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.e), alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.a), alin.(2), lit.d),
alin.(7), lit.n) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica,
-Votul „pentru” a 15 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 15 consilieri.
- In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019
privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se emite acordul de principiu cu privire la înființarea unei societăți comerciale, societate pe
acțiuni, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și
republicată, în care Orașul Pecica prin Consiliul Local al Orașului Pecica va deține calitatea de
acționar unic.
Art. 2. Membri consiliului de administrație ai societății prevăzută prin articolul 1 al prezentei
hotărâri vor fi aleși în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice.
Art.3. Se aprobă ca denumirea societății prevăzută prin articolul 1 al prezentei hotărâri să fie
URBI-SERV PECICA S.A.
Art. 4. Se stabileșțe și se aprobă capital social pentru societatea comercială prevăzută prin articolul
1 al prezentei hotărâri la nivelul sumei de 90 000 lei, împărțit în 9 000 de acțiuni nominative,
aparținând acționarului unic.
Art. 5. Obiectul principal de activitate al societății prevăzută prin articolul 1 al prezentei hotărâri va
fi 4120- Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale iar cele secundare vor fi :
Cod CAEN 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor, Cod CAEN 4312 - Lucrări de pregătire a
terenului, Cod CAEN 4321 - Lucrări de instalații electrice, Cod CAEN 4322 - Lucrări de instalații
sanitare, de încălzire și de aer condiționat, Cod CAEN 4329 - Alte lucrări de instalații pentru
construcții, Cod CAEN 4331 - Lucrări de ipsoserie ,Cod CAEN 4332 - Lucrări de tâmplărie și
dulgherie, Cod CAEN 4333 - Lucrări de pardosire si placare a pereților, Cod CAEN 4334 - Lucrări

de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri, Cod CAEN 4339 - Alte lucrări de finisare, Cod
CAEN 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții, Cod CAEN 4399 - Alte lucrări
speciale de construcții, Cod CAEN 5224 – Manipulări, Cod CAEN 7732- Activități de închiriere și
leasing cu mașini și echipamente pentru construcții, Cod CAEN 8121 - Activități generale de
curățenie a clădirilor, Cod CAEN 8122 - Activități specializate de curățenie, Cod CAEN 8129 - Alte
activități de curățenie, Cod CAEN 8130 - Activități de întreținere peisagistică
Art. 6. Se desemnează primarul Orașului Pecica, domnul Antal Petru pentru semnarea tuturor
documentelor necesare constituirii societății.
Art.7. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnul viceprimar
Stanoiov Miodrag şi se comunică cu:
-Primarul orașului Pecica, Antal Petru,
-Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –
Compartiment Juridic.
-Serviciul financiar-contabil și buget, doamna Dragoș Elisabeta.
-Domnul viceprimar, Stanoiov Miodrag.
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