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JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TISĂU 

Sat Izvoru, nr.6, comuna Tisău 

Telefon/Fax: 0238/797560 

H 
privind completa.rea. obiectului de activitate al societăţii 

SERVICIUL SALUBRIZARE ŞI GOSPODARIRE TISAU S.R.L 

Consiliul Local al Comunei Tisău , judeţul Buzău, intru.nit în şedinţă de 
lucru 
În conformitate cu: 

- art. 120 alin. (1) şi art. 121 alin. din Constituţia României, republicată;

- art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199 / 1997; 

- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr.

287 /2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 7 lit.d), art.11 alin. ( 1), art.16 alin. ( 1), art.113 lit.f), art.115
alin.(2), art.191 alin.(1), art. 196A l alin.(1) şi alin.(2), art.204 alin.(1) şi alin.(4), 
art.210 alin.(1) şi art.221 dinLegea 31/1990 privind societăţile, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioar prevederile Regulamentului (CE) nr. 
1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de 
stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru 
exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 
96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele 
comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri. 

- prevederile art. 92 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi art.129 şi art.139 din OUG

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere: 

-Art.28 pct.i ) din Actul constitutiv al SERVICIUL SALUBRIZARE ŞI
GOSPODARIRE TISAU S.R.L aprobat prin H.C.L. nr.24 din 26.04.2018. 

- prevederile art. 92 alin.(1), alin.(2) lit..b) şi art.129 şi art.139 din OUG

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

din 
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- raport de specialitate înregistrat la nr.72 din 08.07.2021 întocmit de
administratorul SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ŞI GOSPODARIRE TISAU S.R.L
şi înregistrat la primăria comunei Tisău sub nr.4283 din 08.07.2021;

Raportul de avizare, favorabil, al comisiilor pe cele trei domenii de activitate dincadrul consiliului local, respectiv: a) Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, aparareaordinei şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; b) Comisia pentru programe de dezvoltare economica - sociala, buget finante,administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodariecomunala, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism; c) Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, activitati social - culturale, culte,munca si protectie sociala si protectie copii, tineret si sport. Ţinând seama de prevederile Legii nr.24 /2000 privind normele de tehnică legislativăpentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completărileulterioare, Luând în considerare dispoziţiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările şicompletările ulterioare; În temeiul art.129 alin.(1), art.139 alin.(1), alin.(3) lit.c), art.140 alin.(1) dinOUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ; 

HO TĂ RĂŞ TE: 

Art. I Se aprobă modificarea şi completarea actului constitutiv al societăţii
SERVICIUL SALUBRIZARE ŞI GOSPODARIRE TISAU S.R.L, având ca asociat unic
comuna TISĂU prin Consiliul local TISĂU, prin completarea obiectului de
activitate secundar cu urmatoarele activitati secundare:
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
4942 Servicii de mutare;
5224 - Manipulări;
5229 Alte activităţi anexe transporturilor;

Art.2 Se aprobă actul constitutiv, astfel modificat, al societăţii SERVICIUL
SALUBRIZARE ŞI GOSPODARIRE TISAU S.R.L.

Art.3 Se aprobă mandatarea d-nei Constantin Monica, administrator al
societăţii, cetăţean roman, născut la data de 08.08.1987 în mun. Buzău, jud.
Buzău, cu domiciliul in mun. Buzău, str. Frăsinet, bl.U2, et.6, ap.27, jud. Buzău,
posesor al CI seria XZ nr.900653, eliberată la 23.10.2019 de SPCLEP Buzău, CNP
2870808100171, ca în numele şi pentru asociatul unic al societăţii să semneze
decizia si actul constitutiv actualizat al acesteia şi să efectueze toate demersurile
necesare la toate instituţiile şi autorităţile publice, agenţi economici şi/ sau
persoan� �-ij=1{f�1�
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Art.4 Orice prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi încetează 
aplicabilitatea. 

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul comunei Tisău. 

Art.6. Secretarul general al comunei Tisău va aduce la cunoştinţă publică şi 
va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi instituţiilor interesate. 

CONTRASEMNEAZĂ: 
Secretar general al comunei Tisău, 

Viorica MOCANU 

NR._· __ _ 

Data: 29 iulie 2021 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Tisău în 

sedinţa ordinara din data de 29 iulie 2021 cu respectarea prevederilor art.139 
alin. I), 2) SE:l.U 3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, rep., cu un 
nymăr de · voturi pentru_abţineri şi_voturi împotrivă, din numărul total de 
� )) consilieri în funcţie şi : , consilieri prezenţi la sedinţă. 
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TISĂU 

Comisia pentru programe de dezvoltare economica - sociala, buget finante, 

administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie 

comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism. 

Nr.//\�, / 
-------

RAPORT DE A VIZARE 

privind completarea obiectului de activitate al societăţii 
SERVICIUL SALUBRIZARE ŞI GOSPODARIRE TISAU S.R.L 

Subsemnaţii, Iamandei Nelu - Ionuţ preşedinte al comisiei, Lache Dorel 

Eusebiu, secretar al comisiei, împreună cu membrii Dinu Vemel, Mihai Gigiel şi 

Mihai Ion, întruniţi în şedinţa de lucru, procedăm la analizarea propunerii făcută de 

domnul Primar, la proiectul de hotărâre privind completarea obiectului de activitate 

al societăţii SERVICIUL SALUBRIZARE ŞI GOSPODARIRE TISAU S.R.L. 

Comisia întrunită în şedinţă de lucru în urma analizării făcute asupra 

proiectului de hotărâre este de acord cu propunerea făcută, avizând favorabil 

proiectul de hotărâre şi propune consiliului local întrunit în şedinţă de lucru adoptarea 

proiectului iniţiat în forma propusă. 

Preşedinte, 

Iamandei Nelu - Ionut 



Nr. 

Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, activitati social - culturale, culte, 
munca si protectie sociala si protectie copii, tineret si sport. 

RAPORT DE A VIZARE 
privind completarea obiectului de activitate al societăţii 
SERVICIUL SALUBRIZARE ŞI GOSPODARIRE TISAU S.R.L 

Subsemnaţii Vişan Romulus - Aurelian, preşedinte al comisiei, Boţoacă Lucian 

secretar al comisiei şi Gheorghe Cătălin - Flavian membru, întruniţi în sedinţă de 

lucru, procedăm la analizarea propunerii făcute de domnul Primar, la proiectul de 

hotărâre privind completarea obiectului de activitate al societăţii SERVICIUL 

SALUBRIZARE SI GOSPODARIRE TISAU S.R.L. 
' 

Comisia întrunită în şedinţă de lucru în urma analizării făcute asupra proiectului 

de hotărâre este de acord cu propunerea făcută, avizând favorabil proiectul de hotărâre 

şi propune consiliului local în şedinţă de lucru adoptarea proiectului iniţiat în forma 

propusă. 

Preşedinte Secrftar, 

Vişan Romulus -Aurel· 



CONSILIUL LOCAL 

Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea 
ordinei şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor 

Nr.�;......__/------'--'--------''-----

RAPORT DE AVIZARE 

privind completarea obiectului de activitate al societăţii 
SERVICIUL SALUBRIZARE ŞI GOSPODARIRE TISAU S.R.L 

Subsemnaţii Mihai Gheorghe, preşedinte al comisiei, Tudor Irina - Mihaela 

secretar al comisiei şi membrii Istudor Auraş, Mocanu Costică şi Avram Ionel, 

întruniţi în sedinţă de lucru, procedam la analizarea propunerii făcută de domnul 

Primar, la proiectul de hotărâre privind completarea obiectului de activitate al 

societăţii SERVICIUL SALUBRIZARE ŞI GOSPODARIRE TISAU S.R.L. 

Comisia întrunită în şedinţă de lucru în urma analizării făcute asupra 

proiectului este de acord cu propunerea făcută, avizând favorabil proiectul de 

hotărâre şi propune consiliului local întrunit în şedinţă de lucru adoptarea proiectului 

iniţiat în forma propusă. 

MIHAI Secretar, 





























propriu dar pentru ca acesta sa fie valabil societatea trebuie sa aibă ca şi activităţi 

secundare transporturi rutiere de mărfuri, servicii de mutare, manipulări şi alte 

activităţi anexe transporturilor. Aceste activităti se realizează de către serviciu dar 

nu sunt prevăzute în actul constitutiv al societăţii Serviciul Salubrizare S i 

Gospodarire Tisau SRL. 

Vă rog să aprobaţi modificarea şi completarea actului constitutiv al societăţii cu 

activităţile secundare menţionate mai sus. 

ADMINISTRA TOR 

CONSTANTIN MONICA 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA TISĂU 

PRIMAR 

Nr. 4324 din 09.07.2021 

REFERAT DE APROBARE 
privind completarea obiectului de activitate al sociatăţii SERVICIULUI 

SALUBRIZARE SI GOSPODĂRIRE TISĂU S.R.L 

Domnilor consilieri, 

A vând în vedere: 
- art.28 pct.i) din Actul constitutiv al SERVICIULUI SALUBRIZARE ŞI

GOSPODĂRIRE TISĂU S.R.L aprobat prin H.C.L. nr. 24 din 26.04.2018;
- prevederile art. 92 alin.(l ), alin.(2) lit.b ), art.129 şi art.139 din O.U.G

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările
H lta.n· Aara.• 
UJ.U., J.V J.v, 

- prevederile art. 7 lit.d), art. I I alin.(1 ), art.16 alin.(l ), art.113 lit.f), art.115
alin.(2), art.191 alin.(1 ), art. 196''' 1 alin.(1) şi alin.(2), art.204 alin.(1) şi
alin.(4), art.210 alin.(l) şi art.221 din Legea 31/1990 privind societăţile,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevederile
Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune
privind condişiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de
operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a
Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune
pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri.
În acest sens am iniţiat un proiect de hotărâre, pe care îl supun dezbaterii şi

aprobării plenului consiliului local. 
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JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TISĂU 

Sat Izvoru, nr.6, comuna Tisău 
Telefon/Fax : 0238/797560 

I CT 
privind completarea obiectului de activitate al societăţii 

SERVICIUL SALUBRIZARE ŞI GOSPODARIRE TISAU S.R.L 

Avizat 

Consiliul Local al Comunei Tisău , judeţul Buzău, întrunit în şedinţă de 
lucru 
În conformitate cu: 

- art. 120 alin. (1) şi art. 121 alin. din Constituţia României, republicată;

- art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199 / 1997; 

- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr.

287 /2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.7 lit.d), art.11 alin.(1), art.16 alin.(1), art.113 lit.f), art.115
alin. (2), art. 191 alin. ( 1), art. 196A 1 alin. ( 1) şi alin. (2), art. 204 alin. ( 1) şi alin. ( 4), 
art.210 alin.(1) şi art.221 dinLegea 31/1990 privind societăţile, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioar prevederile Regulamentului (CE) nr. 
1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de 
stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru 
exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 
96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele 
comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri. 

- prevederile art. 92 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi art.129 şi art.139 din OUG

57/2019 privind Codul Admjnistrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere: 

-Art.28 pct.i ) din Actul constitutiv al SERVICIUL SALUBRIZARE ŞI
GOSPODARIRE TISAU S.R.L aprobat prin H.C.L. nr.24 din 26.04.2018, 

- prevederile art. 92 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi art.129 şi art.139 din OUG

57 /2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Tisău, înregistrat la nr.4324
din 09.07.2021; 
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Orice prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi încetează 

aplicabilitatea. 

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul comunei Tisău. 

Art.6. Secretarul general al comunei Tisău va aduce la cunoştinţă publică şi 

va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi instituţiilor interesate. 

1 

INITIATOR 

PRIMAR, 

Cristian Ionel 
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