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ROMÂNIA         

JUDEŢUL SĂLAJ                      

COMUNA CRASNA              

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.71. 
Din data de 23.09.2021. 

Privind modificarea și aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC CRASNA SERV 

SRL 
 

Consiliul Local al comunei Crasna, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a primarului cu nr.9302/16.09.2021; 

- Raportul compartimentului de resort cu nr.9306/16.09.2021; 

- Avizul comisiei de specialitate; 

- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică;     

Luând în considerare: 

- Hotărârea AGA al SC CRASNA SERV SRL nr.5 din data de  22.09.2021; 

- Prevederile art.34 lit.a) din Actul constitutiv al SC Crasna Serv SRL; 

- Prevederile art.60 alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. I pct. 49 din Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 

- Prevedererile art.194 lit.d) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

  În baza art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și art.139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,    

HOTĂRĂŞTE: 

    Art.1.  Se modifică art.18 al  Actului constitutiv  al SC CRASNA SERV SRL, și va avea 

următorul cuprins ”Se stabileşte mandatul administratorului pe durata de 5 ani, cu posibilitatea 

prelungirii, având puteri depline.” 

 Art.2. Se aprobă Actul constitutiv actualizat al S.C. Crasna – Serv S.R.L, conform anexei, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj, în condiţiile Legii nr.554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

 -Primar; 

- S.C. CRASNA SERV S.R.L. 

- Monitorul official local; 

 -Dosarul ședinței. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                  Contrasemnează, 

          Katona Ibolya                                        Secretarul general al comunei, 

                                                   Lazar Veturia
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Anexa 

La HCL nr.71/23.09.2021. 

 

ACTUL CONSTITUTIVAL SOCIETĂŢII 

CRASNA - SERV S.R.L. 
 

 Subscrisa Comuna Crasna - persoană juridică de drept public conform art.96 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

cu sediul în sat Crasna, Comuna Crasna, nr.13, jud. Sălaj, România, Cod fiscal: 4495115, România, prin 

reprezentant MITRULY SANDOR, de cetățenie româna, născut la data de 07.10.1987, in Comuna 

Crasna, judet Salaj, domiciliat în sat Crasna , Comuna Crasna nr.1087, județ Sălaj, CNP. 1871007312531, 

identificat cu  CI, seria SX nr.322446, eliberat SPCLEP Crasna la data de 26.06.2013, numit in baza 

Dispozitiei nr.305/15.07.2016 

             si 

NYESTE ARPAD, de cetatenie romana, nascut la data de 27.02.1968, in sat Crasna, Comuna 

Crasna, domiciliat in sat. Crasna, Comuna Crasna, nr.1199, judeţul Sălaj, CNP 1680227312956, 

identificat cu CI seria SX nr.460901 eliberat de SPCLEP Crasna la data de 13.02.2019,  

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatiile, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, a intervenit prezentul act constitutive prin care s-a hotarat infintarea unei societati 

cu raspundere limitata. 

CAPITOLUL I 

DENUMIREA, SEDIUL, FORMA JURIDICĂ, DURATA 

 

Art.1. Denumirea societăţii va fi: Societatea Comercială  “CRASNA SERV” S.R.L. 

Art.2. În toate actele, anunţurile, publicaţiile, şi alte acte emanând de la societate, denumirea 

societăţii va fi urmată de cuvintele: societate cu răspundere limitată sau iniţialele SRL, sediul societăţii, 

capitalul social, numărul de înmatriculare în Registrul Comerţului şi codul unic de înregistrare. 

Art.3. Sediul social este în loc.Crasna,  nr.13, jud. Sălaj, România. 

Art.4. Sediul societăţii poate fi schimbat în funcţie de cerinţele societăţii, cu respectarea 

condiţiilor legii. 

Art.5. Societatea va putea lucra prin magazine, în târg, piaţă, obor, chioşcuri, tarabe, depozite, 

secţii, ateliere de producţie, şi altele asemenea. 

Art.6. Societatea comercială S.C. “CRASNA SERV” S.R.L. este persoană juridică română 

având forma juridică de Societate cu Răspundere Limitată, potrivit dispoziţiilor art.2 punctul “e” din  

Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care îşi desfăşoară activitatea în 

condiţiile prezentului act constitutiv, care se întregeşte de plin drept cu actele normative aplicabile în 

materia societăţilor comerciale. 

Art.7. Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată, începând de la data înmatriculării ei în 

Registrul Comerţului. 

 

CAPITOLUL II  

OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 

Art.8.Obiectul de activitate al societăţii, codificat, conform nomenclatorului CAEN este 

următorul: 

1. Domeniul principal: - Obiectivul principal de activitate: 

421  Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate 
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2. Activitatea Principală: 

4211   Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor. 

3. Activitatăţi secundare: 

0119   Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 

0130  Cultivarea plantelor pentru înmulţire 

0210  Silvicultură şi alte activităţi forestiere  

0220  Exploatarea forestieră  

0230  Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană  

0240  Activităţi de servicii anexe silviculturii  

0312  Pescuitul în ape dulci  

0322  Acvacultura în ape dulci  

0811  Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, 

ghipsului, cretei şi a ardeziei 

0812  Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului 

1031  Prelucrarea şi conservarea cartofilor  

1032  Fabricarea sucurilor de fructe şi legume  

1039  Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.  

1085  Fabricarea de mâncărururi preparate  

1091  Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă  

1610  Tăierea şi rindeluirea lemnului  

1622  Fabricarea parchetului asamblat în panouri  

1623  Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii  

1624  Fabricarea ambalajelor din lemn  

1629  Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte 

materiale vegetale împletite  

1712  Fabricarea hârtiei şi cartonului  

1729  Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.  

2016  Fabricarea materialelor plastice în forme primare  

2223  Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii  

2332  Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă  

2369  Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos  

2511  Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice  

2562  Operaţiuni de mecanică generală 

3101  Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine  

3291  Fabricarea măturilor şi periilor  

3311  Repararea articolelor fabricate din metal  

3312  Repararea maşinilor   

3314  Repararea echipamentelor electrice  

3511  Producţia de energie electrică 

3512  Transportul energiei electrice  

3513  Distribuţia energiei electrice  

3514  Comercializarea energiei electrice  

3522  Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte  

3523  Comercializarea combustibililor gazoşi prin conducte  

3530  Furnizarea de abur şi aer condiţionat  

3600  Captarea, tratarea şi distribuirea apei 

3700  Colectarea şi epurarea apelor uzate 

3811  Colectarea deşeurilor nepericuloase 

3812  Colectarea deşeurilor periculoase 

3821  Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 
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3822  Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 

3831  Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru 

recuperarea materialelor  

3832   Recuperarea materialelor recuperabile sortate 

3900  Activităţi şi servicii de decontaminare  

4120  Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale  

4213  Construcţia de poduri şi tuneluri  

4221   Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide  

4222  Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii  

4291   Construcţii hidrotehnice 

4299   Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a. 

4311   Lucrări de demolare a construcţiilor 

4312   Lucrări de pregătire a terenurilor 

4321   Lucrări de instalaţii electrice 

4322   Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 

4329   Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 

4331   Lucrări de ipsoserie 

4332   Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 

4333   Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 

4334   Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări geamuri 

4339   Alte lucrări de finisare 

4391   Lucrări de învelitori, şarpoante şi terase la construcţii 

4399   Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 

4520  Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

4611     Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi  cu 

semifabricate. 

4612  Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru 

industrie   

4613  Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii  

4615  Intermedieri în comerţul cu mobila, articole de menaj şi de fierărie  

4616  Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele  

4617  Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun  

4618  Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.  

4619  Intermedieri în comerţul cu produse diverse  

4621  Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat  

4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 

4623  Comerţ cu ridicata al animalelor vii  

4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor 

4649  Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc  

4661  Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor  

4665  Comerţ cu ridicata al mobilei de birou  

4666  Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou  

4669  Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente  

4671   Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazosi şi al produselor 

derivate 

4673   Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi 

echipamentelor sanitare 

4674  Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi 

de încălzire  

4676  Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare  
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4677   Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 

4721  Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializat  

4722  Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din came, în magazine specializate  

4723  Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate  

4729  Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate  

4730  Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate 

4931  Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători  

4939   Alte transporturi terestre de călători n.c.a. 

4941   Transporturi rutiere de mărfuri 

4950  Transporturi prin conducte  

5210   Depozitări 

5221  Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre  

5224   Manipulări 

5229  Alte activităţi anexe transporturilor  

5530   Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 

5590   Alte servicii de cazare 

5621   Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 

5629   Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 

5812   Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare 

5813   Activităţi de editare a ziarelor 

5814   Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 

5819   Alte activităţi de editare 

6010  Activităţi de difuzare a programelor de radio  

6020  Activităţi de difuzare a programelor de televiziune  

6209  Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei  

6311   Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 

6810   Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 

6820   Închirierea sau subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 

6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contractî 

7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 

7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 

7490  Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.  

7712   Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele 

7721  Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv  

7729  Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.  

7731   Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole 

7732   Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii 

7734  Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă  

7790   Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 

8010   Activităţi de protecţie şi gardă 

8121   Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 

8122   Activităţi specializate de curăţenie 

8129   Alte activităţi de curăţenie 

8130   Activităţi de întreţinere peisagistică 

8219   Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi de secretariat 

8230   Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 

8292  Activităţi de ambalare 

9001  Activităţi de interpretare artistică (spectacole)  

9004  Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole  

9103  Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic 
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9104  Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale  

9311   Activităţi ale bazelor sportive 

9312  Activităţi ale cluburilor sportive 

9313  Activităţi ale centrelor de fitness  

9319   Alte activităţi sportive 

9321   Bâlciuri şi parcuri de distracţii 

9329   Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 

9522   Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină 

9529   Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. 

9603   Activităţi de pompe funebre şi similare  

9609   Alte activităţi şi servicii n.c.a. 

9700  Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic  

Art.9. Obiectul de activitate al societăţii va putea fi modificat (completat cu alte activităţi sau 

renunţa la unele activităţi) de către Adunarea generală conform legii. 

 

CAPITOLUL III 

CAPITALUL SOCIAL ŞI PĂRŢILE SOCIALE 

 

Art.10.Capitalul social al societăţii S.C. “CRASNA SERV” S.R.L. este în numerar în valoare de 

210 lei divizat în 21 părţi sociale a căte 10 lei fiecare. 

Art.11.Capitalul social a fost subscris şi vărsat în întregime si este impartit intre asociati dupa cum 

urmeaza: 

- Comuna Crasna care detine un numar de 20 parti sociale la valoarea nominala de 10 lei, in 

total avand valoarea de 200 de lei 

- Nyeste Arpad care detine un numar de 1 parte sociala in valoare de 10 lei 

Art.12.Capitalul social va putea fi majorat sau redus pe baza hotărârii asociatilor prin aport în 

natură sau în numerar ori profitul realizat, sau din încorporarea rezervelor, cu respectarea prevederilor 

legale. 

Art.13.Evidenţa părţilor sociale se va ţine într-un registru sepcial întocmit prin grija 

administratorului societăţii. 

Art.14.Modul de utilizare şi de repartizare a beneficiilor, după constituirea fondului de rezervă şi 

plata taxelor şi impozitelor legale, se va hotărâ de asociati, fără a fi obligatorie respectarea procentului de 

participare la capitalul social dacă legea nu va permite altfel, fiind însă obligatorie în cazul suportării 

pierderilor. 

Art.15. (1) Prestaţiile în muncă şi creanţele nu pot constitui aport. Eventualele bunuri ce vor fi 

aduse ca aporturi în natură la o viitoare majorare de capital, hotărâtă în condiţiile legii şi ale prezentului 

act constitutiv, vor trece în folosinţa societăţii, după cum se va hotărâ. 

(2) Părţile sociale nu pot fi transmise unor persoane fizice sau juridice din afara societăţii. 

 

CAPITOLUL IV 

CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII 

 

Art.16. Societatea este administrată de un singur administrator asociat sau neasociat, numit de 

adunarea generală. 

Art.17. Administratorul societăţii este d-ul NYESTE ARPAD, de cetatenie romana, nascut la 

data de 27.02.1968, in sat Crasna, Comuna Crasna, domiciliat in sat. Crasna, Comuna Crasna,  nr.1199, 

judeţul Sălaj, CNP 1680227312956, identificat cu  CI seria SX nr.460901 eliberat de SPCLEP Crasna la 

data de 13.02.2019,  
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Art.18. Se stabileşte mandatul administratorului pe durata de 8 ani, cu posibilitatea prelungirii, 

având puteri depline. 

Art.19. Administratorul are dreptul legal de a reprezenta societatea în raporturile cu terţii. 

Administratorul poate face operaţiile şi să încheie acte administrative şi dispoziţie pentru aducerea la 

îndeplinire a obiectului societăţii. 

Art.20. Administratorul societăţii are obligaţia să încheie orice fel de acte juridice de dispoziţie, 

conservare şi administrare, cu diligenţa celui mai bun comerciant. 

Art.21. Administratorul societăţii este răspunzător de îndeplinirea tuturor obligaţiilor stabilite 

conform prezentului act constitutiv şi ale prevederilor Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Art.22. Acţiunea în răspundere împotriva administratorului aparţine şi creditorilor societăţii, dar o 

pot exercita numai în caz de faliment al societăţii. 

Art.23. Numirea şi revocarea administratorului va putea fi efectuată numai cu aprobarea 

prealabilă a adunării generale a asociaţilor. 

Art.24. Directorul executiv al societăţii este o persoană desemnată de către asociati Comuna 

Crasna, care este şi administratorul aceseteia. 

Art.25. Administratorul numit, altul decât asociati, nu poate primi, fără aprobarea adunării 

generale, mandatul de administrator în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, ori 

altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice sub sancţiunea revocării şi 

răspunderii pentru daune. 

Art.26. Administratorul este solidar răspunzător pentru următoarele: 

a. Existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere; 

b. Exacta îndeplinire a hotărârilor adunării generale; 

c. Stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv al societăţii impun. 

Art.27. Societatea trebuie să ţină prin grija administratorului un registru al asociaţilor în care se va 

trecec: numele şi prenumele sau denunirea, după caz, transferul părţilor sociale sau orice altă modificare. 

Art.28. Registrul poate fi consultat şi de creditori. 

Art.29. Pentru ţinerea neregulată a registrelor, administratorul răspunde personal şi solidar pentru 

orice daună pricinuită societăţii prin acesta. Actele juridice încheiate de reprezentantul legal al societăţii 

sunt acte autentice. 

 

CAPITOLUL V 

ADUNAREA GENERALĂ 

 

Art.30. Hotărârile se iau în adunarea generală a asociaţilor care este organul de conducere al 

societăţii, fiind constituită din membrii în funcţie ai Consiliului local al comunei Crasna sau din mandataţi 

ai acestuia. 

Acesta exercită atribuţiile adunării generale a asociaţilor societăţii potrivit dispoziţiilor legii şi ale 

actului constitutiv. Fiecare parte socială dă dreptul la un vot. 

Art.31. Un asociat nu poate exercita dreptul său la vot în deliberările adunărilor asociaţilor 

referitoare la aporturile în nautră sau la actele juridice încheiate între el şi societate. 

Art.32. (1) Adunarea generală decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor şi 

a părţilor sociale. 

(2) Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul majorităţii 

absolute a asociaţilor, în afară de modificările privind sediul societăţii, obiectul principal de activitate şi 

majoritate de 2/3 din capitalul social. 

Art.33. Adunarea generală decide prin votul asociatilor Comuna Crasna si Nyeste Arpad. 

Art.34. Adunarea generală a asociaţilor are următoarele obligaţii principale: 

a) Să aprobe bilanţul şi să stabilească repartizarea beneficiului net. 
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b) Să desemneze pe administrator/director executiv, să-i revoce şi să le dea descărcare de 

activitatea lor. 

c) Să decidă urmărirea administratorului pentru daunele pricinuite societăţii, desemnând şi 

persoana însărcinată să o exercite. 

d) Să modifice actul constitutiv al societăţii, în acest caz asociatul care nu este de acord cu 

modificările aduse actelor constitutive, are dreptul să se retragă în condiţiile stabilite de Legea 

nr.31/1990 modificată şi republicată. 

e) Decide şi în alte probleme care sunt în interesul societăţii. 

f) Să aprobe reducerea sau majorarea de capital social. 

g) Decide asupra fuziunii societăţii cu alte societăţi sau reorganizarea societăţii 

h) Hotărăşte dizolvarea societăţii şi modalităţile de lichidare, numind lichidatorii. 

Art.35. (1) Administratorul este obligat să convoace adunarea asociaţilor la sediul social, cel puţin 

o dată pe an sau de câte ori este necesar. 

 (2) Un asociat sau un număr de asociaţi, ce reprezintă cel puţin o pătrime din capitalul social, va 

putea cere convocarea adunării generale, arătând scopul acestei convocări. 

 Art.36. Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii 

majorităţii cerute, adunarea convocată din nou poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul de 

asociaţi şi partea din capitalul social reprezentată de asociaţii prezenţi. 

 Art.37. Convocarea adunării generale se face prin scrisoare recomandată, telefonic, telegrafic, e-

mail, cu cel puţin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia, arătându-se ordinea de zi. 

Art.38. Dreptul de a contesta hotărârile adunării generale se exercită în condiţiile legii. 

  

CAPITOLUL VI 

ACTIVITATEA FINANCIARĂ A SOCIETĂŢII 

 

 Art.39. Evidenţele economico – financiare ale societăţii se conduc şi se înregistrează conform 

legii. 

Art.40. Bilanţul societăţii va fi întocmit după normele legale stabilite. Bilanţul societăţii va fi 

aprobat de adunarea generală şi depus în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerţului, pentru a 

putea fi menţionat  în registru şi publicat în Monitorul oficial. 

Art.41.Fondul de rezervă se constituie conform legii. 

Art.42.Operaţiunile de încasare şi plăţi în valută vor fi înregistrate în evidenţa contabilă în lei, la 

cursul de schimb valabil la data operaţiunii. 

Art.43.Gestiunea societăţii va fi controlată de către asociati,  iar atunci când se consideră necesar 

şi de către un cenzor ales în adunarea generală, pe o perioadă de 3 ani. 

Art.44. Amortizarea fondurilor fixe se face potrivit reglementărilor în vigoare. 

Art.45.Orice modificare are efect faţă de terţi din momentul înscrierii ei la Oficiul registrului 

Comerţului. 

Art.46.Exerciţiu economico-financiar începe de la 01 ianuarie şi se va încheia la 31 decmbrie a 

fiecărui an. 

 

CAPITOLUL VII 

 PERSONALUL SOCIETĂŢII 

 

 Art.47.Personalul societăţii va fi angajat de către administrator/director executiv. 

Art.48.Angajarea personalului se face prin contract individual de muncă. 

Art.49.Contractul individual de muncă va fi negociat în condiţiile legislaţiei privind  salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu respectarea limitei minime stabilite de lege. 
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CAPITOLUL VIII 

DESPRE MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂŢII 

 

Art.50.Actul constitutiv al societăţii poate fi modificat de către asociati cu respectarea legii, a 

condiţiilor de formă şi de publicitate prevăzute pentru încheierea lor. 

Art.51.Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni de ziua în 

care hotărârea a fost publicată în Monitorul oficial. Hotărârea de reducere trebuie să arate motivele pentru 

care se face reducerea şi procedeul prin care aceasta urmează să fie făcută. 

Art.52.Majorarea de capital poate fi făcută numai cu respectarea condiţiilor stabilite prin lege. 

 

CAPITOLUL IX. DIZOLVAREA 

 

Art.53.Dizolvarea societăţii are loc în cazurile şi cu respectarea condiţiilor stabilite prin lege şi 

care privesc condiţiile de fond, formă şi publicitate. 

Art.54.Persoanele care vor asigura procedura de lichidare a societăţii ca urmare a dizolvării vor fi 

desemnate prin hotărârea adunării generale a asociaţilor. 

 

CAPITOLUL X. DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.55. Prevederile prezentului act constitutiv se vor completa de plin drept cu actele normative 

incidente în materie de soietăţi comerciale. 

Art.56. Se împuterniceşte : NYESTE ARPAD, de cetatenie romana,  nascut la data de 

27.02.1968, in sat Crasna, Comuna Crasna, domiciliat in sat. Crasna, Comuna Crasna,  nr.1199, judeţul 

Sălaj, CNP 1680227312956, identificat cu  CI seria SX nr.460901 eliberat de SPCLEP Crasna la data de 

13.02.2019, să îndeplinească formalităţile de înregistrare a Hotărârii nr.71/23.09.2021 la Oficiul 

Registrului Comerţului. 

Art.57. Prezentul act intră în vigoare la data înregistrării actelor societăţii comerciale la Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sălaj. 

Art.58. Prezentul act a fost întocmit în 5 exemplare originale azi, 23.09.2021, asociatul atestând 

prin semnătura de pe acest act că a primit un exemplar. 

 

                                           

 

                                           ASOCIATII:     

 

                                         Comuna Crasna 

                                                     prin  MITRULY SANDOR 

 

 

                                                                NYESTE ARPAD 

 

 

 

 

 

 

 
 


