ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂSTOACA

HOTĂRÂREA nr. 32
din 20 decembrie 2018
Privind: modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 30 mai 2017
privind înființarea, funcționarea și dezvoltarea Societății Comerciale ”Prestări
Servicii Răstoaca SRL,,
Consiliul local al comunei Răstoaca, judeţul Vrancea,
- având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei
Răstoaca privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 30
mai 2017 privind înființarea, funcționarea și dezvoltarea Societății Comerciale ”
Prestări Servicii Răstoaca SRL,,;
- având în vedere cererea nr. 156 din 14 decembrie 2018 a doamnei
Răileanu Camelia, în calitate de administrator al Societății Comerciale ”Prestări
Servicii Răstoaca SRL,, cu privire la modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului
local nr. 13 din 30 mai 2017 privind înființarea, funcționarea și dezvoltarea
Societății Comerciale ”Prestări Servicii Răstoaca SRL,, în sensul completării
obiectului de activitate al societății cu alte activități secundare;
- având în vedere Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 30 mai 2017
privind înființarea, funcționarea și dezvoltarea Societății Comerciale ”Prestări
Servicii Răstoaca SRL,,
- în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 2 lit. e) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi
completările ulterioare
- în temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 30 mai
2017 privind înființarea, funcționarea și dezvoltarea Societății Comerciale ”Prestări
Servicii Răstoaca SRL,, și va avea următorul cuprins:

,, Art.2 (1) Obiectul de activitate al Societății Comerciale ”Prestări Servicii
Răstoaca S.R.L.,, este:
Domeniul principal de activitate: Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale – CAEN 412.
a ) Activitatea principală: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale
și nerezidențiale, clasa CAEN 4120.
b) Activități secundare:
• 081: extracția pietrei, nisipului și argilei;
• 0812: extracția pietrișului și a nisipului; extracția argilei și caolinului;
• 2361: fabricarea produselor din beton pentru construcții;
• 2369: fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
• 2511: fabricarea de construcții metalice și părți componente ale
structurilor metalice;
• 2512: fabricarea de uși și ferestre din metal;
• 3600: captarea, tratarea și distribuția apei;
• 3700: colectarea și epurarea apelor uzate;
• 3811: colectarea deșeurilor;
• 3821: tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
• 3832: recuperarea materialelor reciclabile sortate;
• 4211: lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
• 4221: lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide;
• 4312: lucrări de pregătire a terenului;
• 4321: lucrări de instalații electrice;
• 4322: lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
• 4329: alte lucrări de instalații pentru construcții;
• 4332: lucrări de tâmplărie și dulgherie;
• 4333: lucrări de pardosire și placare a pereților;
• 4334: lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
• 4339: alte lucrări de finisaj;
• 4391: lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
• 4399: alte lucrări special de construcții n.c.a.;
• 4673: comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de
construcții și echipamentelor sanitare;
• 4674: comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie
pentru instalații sanitare și de încălzire;
• 4677: comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
• 4939: alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
• 4941: transporturi rutiere de mărfuri;
• 5210: depozitări;
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8121: activități generale de curățenie a clădirilor;
8122: activități specializate de curățenie;
8129: alte activități de curățenie;
8130: activități de întreținere peisagistică;
8292: activități de ambalare;
8299: alte activități de servicii suport pentru întreprinderi;
8425: activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a
acestora;
9311: activități ale bazelor sportive;
9313: activități ale centrelor de fitness;
9319: alte activități sportive;
9321: bâlciuri și parcuri de distracții;
9329: alte activități recreative și distractive n.c.a.;
9602: coafură și alte activități de întreținere;
9609: alte activități de servicii n.c.a.

(2) În realizarea obiectului de activitate, societatea va plăti taxele și
impozitele prevăzute de legislația în vigoare. Obiectul de activitate al societății
poate fi modificat prin extinderea sau restrângerea sa, conform deciziei asociatului
unic.,,
Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate de către
secretarul comunei.
Președinte de ședință,
Consilier local,
Dima Vasile
Contrasemnează,
Secretar al comunei,
Mişu Iuliana Marinela

