ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.40/2020
privind aprobarea modificării
Actului constitutiv și al Statutului S.C.GOSPOD SERV SRL

Consiliul Local Ciumani
Având în vedere Proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare nr.41/2020
prezentat de Primarul comunei Ciumani și Cererea nr.3037/4/10.09.2020 a Societăţii
Comerciale S.C. GOSPOD SERV SRL din Ciumani
prezentat de administratorul
societăţii împreună cu motivările, precum faptul că la această societate singurul
fondator este Consiliul Local Ciumani,
Văzând raportul de specialitate al secretarului general al comunei Ciumani
nr.41/ 2020 şi Avizul consultativ favorabil al comisiei de specialitate pentru activităţi
economice nr.41/2020,
Luând în considerare prevederile:
- art.191 alin.(1), art.194 alin.(1) litera d), art.204 din Legea nr.31/1990, privind
societăţile comerciale, republicat cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul preşedintelui INS nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea Clasificării
activităţilor din economia naţională – CAEN Rev.2,
- art.92 alin.(2) litera b) , art.129 alin.(3) literele c)-e) din Ordonanța de urgență
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- art.22 și art.42 din Actul constitutiv al S.C. GOSPOD SERV SRL,
Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală,
În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(7) litera n), art.133 alin.(1), art.139 alin.(1)
și alin.(3) litera a), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
h o t ă r e ş t e:
Art.1. Se aprobă modificarea Actului constitutiv și Statutului S.C. GOSPOD SERV
S.R.L. cu sediul în comuna Ciumani nr.208, astfel:
a) Se scoate punctul de lucru de la nr.943,
b) Se include în obiectele de activitate: 4321 – Lucrări de instalații electrice,
c) Se schimbă obiectul principal de activitate din 3600 –Captarea , tratarea și
distributia apei în 4321 – Lucrări de instalații electrice,
d) Se schimbă numărul cărții de identitate al administratorului Gal Attila din
nr.263042 în nr.466367.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
administratorul societăţii şi primarul comunei Ciumani.
Art.3. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general al comunei, se comunică
Primarului comunei Ciumani, Administratorului S.C. GOSPOD SERV SRL din Ciumani,
Instituției Prefectului Județului Harghita și se aduce la cunoștință publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Csata Andrea

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general : Balogh Zita

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de
21 septembrie 2020 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu un număr de 11 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de
13 consilieri în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă.

