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     Anexa nr.1 la 
 HCL nr. 164 din 18.12.2009 

 
ACTUL CONSTITUTIV 

al SOCIETATII COMERCIALE " ECO TG S.R.L.” 
 
Asociatii: 

 Orasul Tirgu Neamţ, cu sediul în localitatea Tg. Neamţ, b-dul. Ştefan cel Mare, nr. 62, judeţ 
Neamţ, cod fiscal 2614104, reprezentat legal prin primar Arnautu Decebal; 

 Comuna Bălţăteşti, cu sediul în localitatea Bălţăteşti, comuna Bălţăteşti, judeţul Neamţ, cod fiscal 
2614120, reprezentat legal prin primar Mihăilă Ion Gheorghe; 

 Comuna Brusturi, cu sediul în localitatea Brusturi, comuna Brusturi, judeţul Neamţ, cod fiscal 
2614147, reprezentat legal prin primar Vrăjitoru Neculai Eugen; 

 Comuna Drăgăneşti, cu sediul în localitatea Drăgăneşti, comuna Drăgăneşti, judeţul Neamţ, cod 
fiscal 16366149, reprezentat legal prin primar Nechifor Ion; 

 Comuna Ghindăoani, cu sediul în localitatea Ghindăoani, comuna Ghindăoani, judeţul Neamţ, 
cod fiscal 15945231, reprezentat legal prin primar Savin Iuliu; 

 Comuna  Grumăzeşti, cu sediul în localitatea Grumăzeşti, comuna Grumăzeşti, judeţul Neamţ, 
cod fiscal 2614198, reprezentata legal prin primar Mătase Constantin ; 

 
am hotărât constituirea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată în baza prezentului act 

constitutiv, după cum urmează: 
 
 

CAPITOLUL I.  
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL SOCIAL, SEDII SECUNDARE SI DURATA. 

 
 

Art. 1 - Societatea comercială se constituie ca societate cu răspundere limitată, dobândind 
personalitate juridică de la data înmatriculării în Registrul Comerţului. Funcţionarea societăţii este 
reglementată de dispoziţiile legale în vigoare şi de prevederile prezentului act constitutiv. 

Art. 2 - Denumirea societăţii este: S.C. ECO TG S.R.L. În toate facturile, anunţurile, 
publicaţiile şi alte acte, denumirea societăţii va fi însoţită de cuvintele S.R.L., sediul, numărul de 
înmatriculare din Registrul Comerţului, capitalul social şi codul unic de înregistrare . 

Art. 3 - Sediul societăţii comerciale este în orasul Tirgu Neamt, str. Ştefan cel Mare, nr. 
62, birou 2-partier, jud. Neamt, România. 

   (2) Societatea comercială poate înfiinţa filiale, sucursale, agenţii, puncte de lucru sau 
desfacere , reprezentanţe , cabinete sau alte asemenea sedii secundare, în localităţi din tara sau 
străinătate, prin hotărârea asociatului unic. 
              (3) Schimbarea sediului poate fi hotărâtă prin voinţa Adunarii generale a asociatilor, cu 
respectarea dispoziţiilor legale. 

 
CAPITOLUL II.  

DOMENIUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 
 

Art. 4 - Domeniul principal de activitate al societăţii va fi:  
381 – colectarea deseurilor  

Activitatea principala:  
3811 – colectarea deseurilor nepericuloase; 

 Societatea va mai putea realiza în secundar următoarele obiecte de activitate : 
  3600 – Captarea, tratarea si distributia apei 
  3700 -  Colectarea si epurarea apelor uzate 
  3812 – Colectarea deseurilor periculoase 
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  3821 – Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase 
  3822 -  Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase 
  3831 -   Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru 
recuperarea materialelor 
  3832 -   Recuperarea materialelor reciclabile sortate 
  3900 –  Activitati si servicii de decontaminare 
  3512 -   Transportul energiei electrice 
  3513 -   Distributia energiei electrice 
  3514 -   Comercializarea energiei electrice 
  4211 -   Activitati de constructie a drumurilor si autostrazilor 
  4311 -   Lucari de demolare a constructiilor 
  4312 -   Lucrari de pregatire a terenului 
  4321 -   Lucrari de instalatii electrice 
  4332 -   Lucrari de tamplarie si dulgherie 
  4333 -   Lucrari de pardosire si placare a peretilor 
  4334 -   Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri 
  4399 -   Alte lucrari speciale de constructii 
  4520 -   Intretinerea si repararea autovehiculelor 
  4611 -   Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu 
semifabricate 
  4612 -   Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru 
industrie 
  4613 -   Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale din constructii 
  4671 -   Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate 
  4673 -   Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si 
echipamentelor sanitare 
  4676 -   Comert cu ridicata al altor produse intermediare 
  4677 -   Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor 
  4931 –  Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori 
  4941 -   Transporturi rutiere de marfuri 
  4942 -   Servicii de mutare ; 
  8121 -   Activitati generale de curatenie a cladirilor 
  8122 –  Activitati specializate de curatenie 
  8129 –  Alte activitati de curatenie 
  8130 -   Activitati de intretinere peisagistica 
  8230 -   Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor 
  0162 –  Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor 
  0142 -   Cresterea altor bovine 
  0143 -   Cresterea cailor si a altor cabaline 
  0145 -   Cresterea ovinelor si caprinelor 
  0146 -   Cresterea porcinelor 
  0147 -   Cresterea pasarilor 
   0149 -  Cresterea altor animale 
  9603 -   Activitati de pompe funebre si similare 
  9609 -   Alte activitati de servicii 

 
Societatea îşi va putea realiza obiectul de activitate si prin participarea la societăţi 

existente sau în curs de constituire , precum şi prin încheierea unor contracte de asociere în 
participaţie cu terţe persoane fizice sau juridice. 

 
Art. 5 - Durata de funcţionare a societăţii este nelimitata, cu începere de la data 

înmatriculării in Registrul Comerţului, ea putând fi modificată prin hotărârea Adunării generale a 
asociaţilor.  

Asociaţii pot hotărî dizolvarea anticipată a societăţii, cu respectarea dispoziţiilor legale.  
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Atât prelungirea duratei, cat şi încetarea activităţii înaintea termenului stabilit prin contract 
se vor face cu respectarea condiţiilor de publicitate pentru terţi, stabilite de lege. 

 
 

CAPITOLUL III.  
CAPITALUL SOCIAL, APORTURI SI PARTI SOCIALE, 

RETRAGEREA SI EXCLUDEREA ASOCIATILOR 
 

Art. 6 - Capitalul social este de 2000 lei. El va fi subscris si vărsat integral la data constituirii societăţii. 
Art. 7 - Capitalul social este divizat în 200 părţi sociale a câte 10 lei fiecare, reprezentând 

cota de: 
 63 % -Orasul Tirgu Neamt, reprezentand 126 parti sociale in suma de 1260 lei 
   9%  -Comuna Bălţăteşti, reprezentand 18 parti sociale in suma de 180 lei 
   8%   -Comuna Brusturi, reprezentand 16 parti sociale in suma de 160 lei 
   3%   -Comuna Drăgăneşti, reprezentand 6 parti sociale in suma de 60 lei 
   5%   -Comuna Ghindăoani, reprezentand 10 parti sociale in suma de 100 lei 
  12% - Comuna Grumăzeşti, reprezentand 24 parti sociale in suma de 240 lei 

Orice modificare a capitalului social va fi decisă şi realizată de Adunarea generala a 
asociaţilor, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de lege. 

Art. 8 - Majorarea capitalului social poate fi hotărâtă de Adunarea generala a asociaţilor, 
daca este cazul, prin majorarea valorii nominale a unei părţi sociale reprezentând aport în 
numerar şi/sau în natură, ori prin includerea de rezerve extraordinare, cu excepţia rezervelor 
legale .Noile părţi sociale trebuie subscrise şi vărsate în totalitatea lor libere de orice sarcini, în 
baza hotararii luate de asociaţi.  

Art. 9 - Diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a 
majora capitalul social. 

Art. 10 - Aportul la capitalul social, precum şi bunurile sau valorile dobândite de societate 
pe tot parcursul existentei acesteia, constituie proprietatea societăţii. 

Art.11 - Reducerea capitalului social se poate face numai prin hotărârea Adunării 
Generale ca efect al înregistrării de pierderi, micsorarea numarului de parti sociale sau 
reducerea valorii nominale a acestora, fără a putea cobori sub minimul legal prevăzut de lege şi 
cu respectarea condiţiilor de fond , de formă şi de publicitate legală.  

Art. 12 - Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a doua luni din 
ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României. 

Art. 13 - Adunarea Generala a Asociaţilor, formata din 3(trei) reprezentanti , proportional 
cu ponderea la capital astfel : 2 membrie din partea Orasului Tirgu Neamt ( cu o pondere de 63% 
la capitalul social) si 1 membru din partea celor cinci comune  partenere ( cu o pondere de 37% din 
capitalul social). 

Are dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum si la toate drepturile prevăzute 
de prezentul act constitutiv şi in lege. 

Votarea se va putea face şi prin corespondenţă, respectând legislaţia în vigoare . 
Art. 14 - Adunarea generală a asociaţilor este organul de conducere al societăţii care 

decide asupra tuturor activităţilor desfăşurate pentru realizarea obiectului de activitate, scop în 
care: 

a)  aprobă situaţia financiară anuală  şi stabileşte repartizarea profitului net; 
b) desemnează, revocă şi le dă descărcare de activitate administratorilor şi cenzorilor, le 

stabileşte împuternicirile şi remuneraţia, şi inclusiv decide contractarea auditului financiar, atunci 
când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii ; 

c) decide urmărirea administratorilor şi cenzorilor pentru daunele pricinuite societăţii, 
desemnând şi persoana însărcinată sa o exercite; 

d) hotărăşte modificarea actului constitutiv . 
  Art. 15 - Administratorii sunt obligaţi să convoace adunarea asociaţilor la sediul social, cel 
puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar sau de cate ori este 
necesar. Convocarea se face de unul din administratorii care au dreptul de a reprezenta 
societatea sau de persoana împuternicită de acesta, precum şi de către asociaţi, în condiţiile 
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prezentului act constitutiv. 
Art. 16 - Un asociat sau un număr de asociaţi ce reprezintă cel puţin o pătrime din 

capitalul social vor putea cere convocarea adunării generale, arătând scopul acestei convocări. 
Art. 17 - Convocarea adunării generale se va face cu scrisoare recomandată cu 

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

Art. 18 - Dreptul de a ataca hotărârile adunării generale se va exercita conform art. 196 
modificat , termenul de 15 zile prevăzut la art.132 alin. (2) urmând să curgă de la data la care 
asociatul a luat cunoştinţă de hotărârea adunării generale pe care o atacă. 

Art. 19 - Adunarea generală a asociaţilor poate decide în mod valabil cu votul 
reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale. În cazul modificării actului 
constitutiv este necesar votul tuturor asociaţilor . 

Art. 20 — Hotărârile luate de Adunarea generală în limitele legii şi a actului constitutiv sunt 
obligatorii chiar pentru asociaţii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. 

Art. 21 - Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza 
neîntrunirii majorităţii cerute, adunarea generală a asociaţilor 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. 22 –Cenzorii vor fi in numar de 3(trei), numiti in baza unei hotarari luate de Adunarea 
Generala.  

Art. 23 - Capitalul social este constituit prin aportul in numerar al asociaţilor , conform 
art.7; 

Art. 24 - Beneficiile reale si eventualele pierderi ale societăţii comerciale vor fi stabilite si 
distribuite asociaţilor, pe baza bilanţului si in raport de contributia avuta la capitalul social. 

Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii, sarcini sau alte obligaţii personale ale 
asociaţilor. 

Art. 25 - Cesiunea şi transmiterea părţilor sociale. 
Părţile sociale pot fi transmise între asociaţi. 
Art. 26 - Retragerea din societate se poate face cu acordul tuturor celorlalţi asociaţi, iar în 

cazul nerealizării acordului unanim, asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, în baza 
unei hotărâri a tribunalului, supusă numai recursului, în termen de 15 zile de la comunicare. 
Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru părţile sale sociale, se stabilesc prin acordul 
asociaţilor ori de un expert desemnat de aceştia sau în caz de neînţelegere de tribunal. 

Art. 27 - Poate fi exclus din societate : 
a)  asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat; 
b) asociatul - administrator care comite fraudă în dauna societăţii sau se serveşte de 

semnătura socială ori de capitalul social în folosul lui sau al altora . 
Art. 28 – (1) Asociatul exclus răspunde de pierderi şi va putea cere lichidarea lor până ce 

acestea nu sunt repartizate, conform prevederilor actului constitutiv. Asociatul exclus nu are 
dreptul la o parte proporţională din patrimoniul social, ci numai la o sumă de bani care să 
reprezinte valoarea acesteia. Asociatul exclus rămâne obligat faţă de terţi pentru operaţiunile 
făcute de societate, până în ziua rămânerii definitive a hotărârii de excludere. Dacă, în momentul 
excluderii, sunt operaţiuni în curs de executare, asociatul este obligat să suporte consecinţele şi 
nu-şi va putea retrage partea ce i se cuvine decât după terminarea acelor operaţiuni. 
 (2) Administratorii pot elibera, la cerere, un certificat constatator al drepturilor asupra părţilor 
sociale, cu menţiunea că acesta nu poate servi ca titlu pentru transmiterea drepturilor constatate, 
sub sancţiunea nulităţii transmiterii. Certificatele vor cuprinde următoarele elemente: 
 a)  denumirea şi durata societăţii; 
 b) data actului constitutiv, numărul din registrul comerţului sub care este înmatriculată 
societatea, codul unic de înregistrare şi numărul Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, în 
care s-a făcut publicarea; 
 c) capitalul social, numărul părţilor sociale, valoarea nominală a părţilor sociale şi 
vărsămintele efectuate; 
 d) avantajele acordate fondatorilor ;  
 e) numele, prenumele, codul numeric personal şi domiciliul asociatului persoană fizică;  
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 f) denumirea, sediul, numărul de înmatriculare şi codul unic de înregistrare ale asociatului 
persoană juridică, după caz. 
 (3) Pierderea sau distrugerea unui certificat constatator va trebui notificată în scris 
societăţii, potrivit legii. Societatea va putea elibera un nou certificat constatator, conform legii. 
 (4) Fiecare asociat răspunde numai până la concurenta capitalului social subscris. 
 (5) Creditorii fiecărui asociat pot formula pretenţii numai asupra părţii din beneficiu cuvenită 
asociatului după bilanţul contabil, sau asupra părţii rămase în urma lichidării societăţii, efectuată 
în condiţiile legii şi ale prezentului act constitutiv. 
 (6) Investiţiile şi dobândirea mijloacelor fixe şi/sau circulante necesare desfăşurării activităţii 
societăţii se vor finanţa din aportul la capitalul social, credite pe baza de garanţii proprii sau ale 
asociaţilor, sau din alte surse atrase, în condiţiile legii. 

 
CAPITOLUL IV. 

CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ŞI CONTROLUL SOCIETĂŢII                      
 

 Art. 29 - Societatea este condusa de unul sau mai mulţi administratori, asociaţi sau  
neasociaţi, persoane fizice sau juridice, care sunt compatibile din punct de vedere legal cu 
funcţia respectivă. 
  Administratorii sunt reeligibili. 

Societatea comercială va fi administrată de COJOCARIU OVIDIU, născut la data de 
28.05.1959 , în localitatea Oras Tirgu Neamt, domiciliat in orasul Tirgu Neamt, str.V.Alecsandri, 
nr.26 , jud. Neamt, tara :Romania, cetăţean român, posesor a cărţii de identitate seria NT, nr. 
179991, eliberata de Poliţia Oras Tirgu Neamt, la data de 17.07.2003, având CNP 
1590528274786 ,  cu un mandat de patru ani, cu puteri depline. 

Obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la 
mandat şi cele prevăzute de Legea 31/1990 (r2) privind societatile comerciale, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Art. 30 - Administratorii nu pot primi, fără autorizarea adunării asociaţilor, mandatul de 
administrator în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate si nici să facă 
acelaşi fel de comerţ ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau 
juridice , sub sancţiunea revocării şi răspunderii pentru daune . 

Art. 31 - Dreptul de a reprezenta societatea aparţine fiecărui administrator. În caz de 
divergente între administratori, vor decide asociaţii care reprezintă majoritatea absolută a 
capitalului social. 

Art. 32 - Societatea trebuie să ţină, prin grija administratorilor, un registru al asociaţilor, în 
care se vor înscrie, după caz, numele şi prenumele , denumirea , domiciliul sau sediul fiecărui 
asociat , partea acestuia din capitalul social , transferul părţilor sociale sau orice altă modificare 
privitoare la acestea. 

Art. 33 - Administratorii răspund personal şi solidar pentru orice daună pricinuită prin 
nerespectarea prevederilor art. 34 din prezentul act constitutiv. Registrul va putea fi cercetat de 
asociaţi şi creditori. 

 Art. 34 - Administratorii sunt răspunzători pentru: 
- realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi; 
- existenta reală a dividendelor plătite;  
- existenta registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere; 
- exacta îndeplinire a hotărârilor adunării generale; 
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care le impune legea. 
Art. 35 - Asociatii reprezintă organul suprem de decizie. În competenţa acestora intră 

aprobarea bilanţului şi repartizarea beneficiului net; desemnarea, revocarea şi descărcarea de 
activitate a administratorilor; modificarea actului constitutiv de societate, etc. 

Art. 36 - Asociatii au dreptul la decizie şi dispune de un număr de voturi egal cu cel al 
părţilor sociale pe care le posedă. 
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CAPITOLULV. 

EXERCITIUL FINANCIAR, BILANTUL,  
REPARTITIA BENEFICIILOR ŞI PIERDERILOR 

 
Art. 37 - Exerciţiul financiar. 
Fiecare exerciţiu financiar începe la 1 ianuarie şi expiră la 31 decembrie ale fiecărui an. 

Bilanţul societăţii va fi întocmit prin grija administratorului împreună cu contul de profit şi pierderi, 
urmând a fi supus analizei şi aprobării asociatului unic. 

După aprobarea de către adunarea generală a asociaţilor, situaţiile financiare vor fi 
depuse de către administratori la direcţiile generale ale finanţelor publice competente, în 
termenele prevăzute de lege. Un exemplar al situaţiei financiare anuale va fi depus la oficiul 
registrului comerţului.  

În vederea desfasurarii activitatii, Societatea trebuie sa tina urmatoarele registre: 
 Registrele contabile prevazute de lege; 
 Registrul actionarilor; 
 Registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie; 
 Registrul sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale; 
 Registrul deliberarilor si constatarilor efectuate de catre Auditorul Financiar; 
 Registrul obligatiunilor, în caz de emisiune de obligatiuni; 
 orice alte registre prevazute de acte normative speciale. 

 
Art. 38 - Rezultatele activitatii Societatii sunt determinate pe baza situatiilor financiare 

aprobate de Adunarea Generala. 
Contul de profit si pierderi care include veniturile si cheltuielile exercitiului financiar va 

evidentia, dupa înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercitiului respectiv, 
profitul net urmând a se determina conform legii, dupa plata impozitului pe profit. 

Din profitul Societatii se vor prelua, în fiecare an, cel putin 5% (cinci procente) pentru 
formarea fondului de rezerva, pâna ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul 
social. Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micsorat din orice cauza, va fi completat cu 
respectarea acelorasi reguli. 

Adunarea Generala Ordinara poate decide constituirea altor fonduri, destinatia si 
cuantumul acestora, doar cu avizul conform favorabil al Asociatiei. 

Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevazut de OUG 198/2005, 
conform hotarârii Adunarii Generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executarii 
Contractului de Delegare. 

Actionarii vor suporta eventualele pierderi proportional cu participarea la capitalul social si 
în limita acestei participari. 
           Procentul de participare la beneficii şi pierderi este cel prevăzut în art. 7 din actul constitutiv 
al societăţii. 

Dacă se constată o pierdere a activului net , capitalul social va trebui reîntregit sau redus 
înainte de a putea face vreo repartizare sau distribuire de profit. 

Societatea poate contracta împrumuturi, în România sau în strainatate. 
 

CAPITOLUL VI. 
DIZOLVAREA, FUZIUNEA ,DIVIZAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETATII 

 
Art. 39 - Dizolvarea societăţii comerciale se face potrivit dispoziţiilor legale, în următoarele 

cazuri: 
a) trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii; 
b) imposibilitatea realizării obiectului societăţii sau realizarea acestuia ; 
c) declararea nulităţii societăţii; 
d) hotărârea adunării generale; 
e) hotărârea tribunalului la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum si 

datorita neînţelegerilor grave dintre asociaţi, care împiedică funcţionarea societăţii; 
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f) falimentul societăţii; 
g) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societăţii 
Art. 40 - (1) Hotărârea de dizolvare va fi înscrisă în Registrul Comerţului si se va publica în 

Monitorul Oficial al României. 
(2) Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării. 
(3) Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societăţii sau în 

alte cazuri prevăzute de lege. 
(4) Societatea fiind dizolvată, adunarea asociaţilor va desemna lichidatorii, care vor efectua 

procedura de lichidare, în condiţiile legii. 
(5) Din momentul dizolvării, administratorii nu mai pot întreprinde noi operaţiuni, în caz 

contrar, ei sunt personal şi solidar răspunzători pentru operaţiunile pe care le-au întreprins. 
Aceasta interdicţie se aplica din ziua expirării termenului fixat pentru durata societăţii ori de la 
data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin sentinţă 
judecătorească. 

(6) Societatea îşi păstrează personalitatea juridica pentru operaţiunile lichidării, până la 
terminarea acesteia. 

Art. 41- (1) Fuziunea se face prin absorbirea unei societăţi de către o altă societate sau prin 
contopirea a doua sau mai multe societăţi pentru a alcătui o societate noua. 

(2) Divizarea se face prin împărţirea întregului patrimoniu al societăţii care îşi încetează 
existenta între doua sau mai multe societăţi existente sau care iau astfel fiinţă. 

(3) Societatea nu îşi încetează existenţa, în cazul în care o parte din patrimoniul ei se 
desprinde şi se transmite către una sau mai multe societăţi existente sau care iau astfel fiinţă. 

(4) Fuziunea sau divizarea se poate face şi intre societăţi de forme diferite. 
Art. 42 - Fuziunea sau divizarea se hotărăşte de fiecare societate în parte. 
Art. 43 - În baza hotărârii adunării generale a acţionarilor a fiecărei dintre societăţile care 

participa la fuziune sau divizare, administratorii acestora întocmesc un proiect de fuziune sau de 
divizare, care va cuprinde : 

a) forma, denumirea şi sediul social al tuturor societăţilor participante la operaţiune; 
b) fundamentarea şi condiţiile fuziunii sau ale divizării; 
c) stabilirea şi evaluarea activului şi pasivului, care se transmit societăţilor beneficiare ; 
d) modalităţile de predare a acţiunilor sau părţilor sociale şi data de la care acestea dau 

dreptul la dividende; 
e)  raportul de schimb al acţiunilor sau al părţilor sociale şi, dacă este cazul, cuantumul 

sultei; nu vor putea fi schimbate pentru acţiuni emise de societatea absorbantă acţiunile societăţii 
absorbite al căror titular este , direct sau prin persoane interpuse , societatea absorbantă ori însăşi 
societatea absorbită; 

f)   cuantumul primei de fuziune sau de divizare; 
g)  drepturile care se acordă obligatarilor şi orice alte avantaje speciale ;  
h)  data situaţiei financiare de fuziune/divizare , care va fi aceeaşi pentru toate societăţile 

participante. 
Art. 44 - (1) Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentanţii societăţilor 

participante, se depune la oficiul registrului comerţului unde este înmatriculată fiecare societate , 
însoţit de o declaraţie a societăţii care încetează a exista în urma fuziunii sau divizării, despre 
modul cum a hotărât să stingă pasivul său. 

(2) Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecătorul delegat, se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV a , pe cheltuiala părţilor, integral sau în extras, potrivit 
dispoziţiei judecătorului delegat sau cererii părţilor , cu cel puţin 30 de zile înaintea datelor 
şedinţelor în care adunările generate extraordinare urmează a hotărî , în temeiul art. 113 lit. h) 
din Legea 31/1990 modificată, asupra fuziunii/divizării. 

(3) Actele constitutive ale societăţilor nou-înfiinţate prin fuziune sau divizare se aprobă de 
adunarea generală a societăţii sau societăţilor care îşi încetează existenta. Prin derogare de la 
prevederile art. 115 din Legea 31/1990(r2) privind societatile comerciale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, atunci când fuziunea sau divizarea are ca efect mărirea obligaţiilor 
asociaţilor uneia dintre societăţile participante, hotărârea se ia cu unanimitate de voturi. 

Art. 45 - Actul modificator al actului constitutiv al societăţii absorbante se înregistrează în 
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registrul comerţului în a cărui circumscripţie îşi are sediul societatea şi vizat de judecătorul delegat , 
se transmite , din oficiu , Monitorului Oficial al României , spre publicare în Partea a IV a , pe 
cheltuiala societăţii. 

Art. 46 - În cazul fuziunii prin absorbţie , societatea absorbantă dobândeşte drepturile şi 
este ţinută de obligaţiile societăţii pe care o absoarbe , iar în cazul fuziunii prin contopire , 
drepturile şi obligaţiile societăţilor care îşi încetează existenta trec asupra noii societăţi astfel 
înfiinţate. 

Art. 47 - Pentru lichidarea şi repartizarea patrimoniului social sunt obligatorii următoarele 
reguli: 

a)  până la preluarea funcţiei de către lichidatori, administratorii continuă mandatul lor, cu 
excepţia cazurilor prevăzute la art. 228 din Legea 31/1990 (r2) privind societatile comerciale, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

b) actul de numire al lichidatorilor sau sentinţa care îi ţine locul şi orice act ulterior, care ar 
aduce schimbări în persoana acestora , trebuie depuse , prin grija lichidatorilor, la oficiul 
registrului comerţului, pentru a fi înscrise de îndată şi publicate în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV a. 

Art. 48 - (1) Numirea lichidatorilor va fi făcută de toţi asociaţii. 
(2) Daca nu se va putea întruni unanimitatea voturilor, numirea lichidatorilor va fi făcută de 

instanţă, la cererea oricărui asocial ori administrator, cu ascultarea tuturor asociaţilor şi 
administratorilor. 

Art. 49 - După terminarea lichidării societăţii, lichidatorii trebuie să întocmească situaţia 
financiară şi să propună repartizarea activului între asociaţi. 

 
CAPITOLUL VII. 

DISPOZITII FINALE 
 

Art. 50 - Litigiile societăţii comerciale cu alte persoane fizice sau juridice se vor soluţiona de 
către instanţele judecătoreşti sau arbitraj, după caz. 

Art. 51 - Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărârea adunării generale adoptată în 
condiţiile legii sau printr-un act adiţional la actul constitutiv sau prin hotărârea instanţei 
judecătoreşti. 

Dacă se aduc mai multe modificări actului constitutiv , fie concomitent, fie succesiv , 
acesta va fi actualizat cu toate modificările la zi şi, în aceasta formă va fi depus la registrul 
comerţului.  
          Art. 52 - Orice omisiune se suplineşte de drept prin aplicarea legii în vigoare în materie, a 
Codului comercial şi Constituţiei României. 

. 
 Orasul Tirgu Neamţ      Primar    Arnautu Decebal 

 

 Comuna Bălţăteşti      Primar        Mihăilă Ion Gheorghe 

 

 Comuna Brusturi     Primar  Vrăjitoru Neculai Eugen 

 

 Comuna Drăgăneşti     Primar         Nechifor Ion 

 

 Comuna Ghindăoani     Primar   Savin Iuliu 

 

 Comuna Grumăzeşti     Primar  Mătase Constantin  
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Anexa nr. 2 la 
 HCL nr._____din 18.12.2009 

S T A T    D E    F U N C T I U N I 
SC ECO TG SRL 

Nr.crt.             FUNCTIA                                                         STUDII         NR.POSTURI 
 
I. CONDUCERE 
 
1.      DIRECTOR GENERAL                                                                          S   1 
2.      DIRECTOR ECONOMIC                                                                       S   1 
3.      INGINER SEF                                                                                         S   1 
 
II. OFICIUL JURIDIC 
 
1.      CONSILIER JURIDIC                                                                              S   1 
 
III. ACTIVITATE  MEDIU, CALITATE 
 
1.      INGINER                                                                                                  S   1 
 
IV. BIROU ADMINISTRATIV 
 
1.      TEHNICIAN P.M.+P.S.I                                                                           M   2 
2.      TEHNICIAN                                                                                              M   3 
 
V. BIROU FINANCIAR, P.I.S., CONTABILITATE     
 
1.      SEF BIROU                                                                                                 S   1 
2.      CONTABIL                                                                                                 S   1  
3.      TEHNICIAN                                                                                               M   1 
4.      FUNCTIONAR ECONOMIC                                                                     M   1 
5.      CASIER                                                                                                       M   2 
 
VI. SERVICIUL DE COLECTARE SI TRANSPORT 
 
1. SEF FORMATIE                                  M   1                
2. MAISTRU I                                      M   1 
3. SOFER                                               M/G       5 
4.    MANIPULANT I                                       M/G  9 
5.    MUNCITOR CALIFICAT I                              M/G  1 
6. MUNCITOR CALIFICAT II                             M/G  1 
7. MUNCITOR NECALIFICATI                             M/G   3 
 
VII. SERVICIUL STATIEI DE SORTARE 
 
1. SEF FORMATIE                             M  1                
2. MAISTRU I                                 M  1 
3. ADMINISTRATOR II(OPERATOR UTILAJE)                                  M/G       2 
4.    SOFER                                      M/G  5 
5.    MUNCITOR CALIFICAT I                         M/G  4 
6. MUNCITOR CALIFICAT II                        M/G  6 
7. MUNCITOR NECALIFICATI                        M/G   5 


