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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 129 din 31.10.2012 

 
privind asocierea Municipiului Roman în vederea infiinţarii 

S.C. URBAN PARC AMENAJĂRI S.R.L. Roman 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând expunerea de motive nr. 19121 din 25.10.2012 înaintată de 

către domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum 

şi raportul de specialitate nr. 19122 din 25.10.2012 al  Serviciului Juridic-

Contencios ; 

        Văzând avizul favorabil nr. 48 din 31.10.2012 al Comisiei pentru buget 

finanţe, avizul favorabil nr. 39 din 31.10.2012 al Comisiei pentru administraţie 

publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 135 din 31.10.2012 al 

Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 19483 din 31.10.2012 

dat de către Secretarul municipiului Roman;  

Având în vedere prevederile: 

-  O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public si privat de interes local; 

-  art. 8, 10 coroborate cu art. 91 şi următoarele, art. 137 şi următoarele din 

Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 36, alin. 2 , lit. “d” şi alin. 6, lit. “a”, pct. 11, 13 şi 16 din Legea nr. 

215/2001R - Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. 1) Se aprobă asocierea Municipiului Roman, prin Consiliul Local 

Roman, cu sediul în Roman, Piaţa Roman- Vodă, nr. 1, Cod de înregistrare 

fiscală 2613583  cu S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman, cu sediul 

în Roman, str. Ştefan cel Mare, nr. 259,  J27/314/2009, CUI 25357255, în 

vederea înfiinţării S.C. URBAN PARC AMENAJĂRI S.R.L. Roman, persoana 

juridică română de drept privat şi interes local, care va funcţiona în subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Roman. 
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 2) Forma juridică a societăţii este societate comercială cu răspundere 

limitată. 

 3) Denumirea societăţii este S.C. URBAN PARC AMENAJĂRI S.R.L., 

conform rezervării de denumire nr. 523247/2012. 

 4) Sediul social al S.C. URBAN PARC S.A. este în Roman, str. 

Ogoarelor, nr. 1, proprietatea municipiului Roman, conform Contractului de 

comodat, anexat la actul constitutiv - anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Se aprobă actul constitutiv al S.C. URBAN PARC AMENAJĂRI 

S.R.L. conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Societatea comercială S.C. URBAN PARC AMENAJĂRI S.R.L., se 

organizează şi va funcţiona în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi ale 

actului constitutiv, având ca obiect principal de activitate: CAEN 8130 - activităţi 

de întretinere peisagistică  şi activităţi secundare conform actului constitutiv. 

 

Art. 3. Capitalul social al S.C.URBAN PARC AMENAJĂRI S.A  

Roman,  este 10.000 lei împarţit în 1000 părţi sociale, cu valoare nominală de 10 

lei, deţinut după cum urmează: 

 Municipiul Roman – 950 părţi sociale, reprezentând 95% din 

capitalul social şi  

 S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. ROMAN – 50 părţi 

sociale, reprezentand 5 % din capitalul social  

şi se constituie prin aportul în numerar al celor doi asociaţi proporţional cu cota 

de capital a fiecăruia. 

 

Art. 4. 1) Conducerea societăţii este asigurată de Adunarea Generală a 

Asociaţilor.   

2) Adunarea Generală a Asociaţilor este alcătuită din 5 membri, din care 4 

reprezentanţi ai Municipiului Roman şi un reprezentant al S.C. Municipal 

Locato Serv S.A. Roman. 

3) Se numesc reprezentanţii Municipiului Roman în ADUNAREA 

GENERALĂ A ASOCIAŢIILOR a S.C. URBAN PARC AMENAJĂRI S.R.L. 

Roman, după cum urmează: 

1. d-na Lenuţa-Nuşa CHIRIAC - consilier local; 

2. dl. George LAZĂR - consilier local; 

3. dl. Petru FARCAŞI - consilier local; 

4. dl. Dumitru OUATU - consilier local. 

 

Art. 5. Administrarea societăţii este asigurată de un consiliu de 

administraţie alcătuit din preşedinte şi 4 membri. 
 

Art. 6. Se acordă mandat reprezentanţilor A.G.A. nominalizaţi la articolul 

5 de a elabora şi semna în numele Municipiului Roman actul constitutiv al 

societăţii în formă finală şi de a numi primii membrii consiliului de 

administraţie, de a semna şi elabora toate actele necesare înregistrării societăţii. 
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Art. 7. Se dă mandat d-nei Manuela OUATU de a se prezenta la Oficiul 

Registrului Comerţului pentru îndeplinirea formalităţilor legale de înregistrare a 

societăţii. 

 

Art. 8. Se aprobă avansarea din bugetul local a cheltuielilor de 

înmatriculare a societăţii S.C. URBAN PARC AMENAJĂRI S.R.L. Roman. 

 

Art. 9. Secretarul municipiului Roman va asigura, conform legii,  

comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
 

 

     Preşedinte de şedinţă                                            Contrasemnează 

          Consilier local,                                     Secretarul Municipiului Roman, 

   Ing. Gabriel ANDRICI                                 Jurist Gheorghe CARNARIU 


