
           Anexa 

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL 

S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA 

S.R.L. ORAŞUL RUPEA, cu sediul în oraşul Rupea, str. Republicii nr. 169, jud. Braşov, cod fiscal 

4443388, reprezentat de primar Opriş Alexandru şi COMUNA HOMOROD, cu sediul în 

comuna Homorod, str. Principală nr.403, cod fiscal 4646943, reprezentată prin primar Şona 

Ştefan-Doru, prin împuternicit Suma Gheorghe-Bogdan conform HCL nr. 72/25.06.2021, cetăţean 

român, născut în Rupea, jud. Braşov, la data de 28.08.1980, domiciliat în oraşul Rupea, str. 

Promenăzii nr. 26, jud. Braşov, posesor al CI seria ZV nr.285936 eliberată de SPCLEP Rupea la data 

de 11.09.2019, CNP 1800828082218, în calitate de Director coordonator al S.C. SERVICIUL 
PUBLIC RUPEA  S.R.L., actualizăm prezentul act constitutiv după cum  urmează: 

CAPITOLUL I. 

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA, OBIECTUL DE ACTIVITATE 

Art.l. Denumirea societăţii 

Denumirea societăţii este SOCIETATEA SERVICIUL PUBLIC RUPEA S.R.L. 

în toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte ale societăţii denumirea acesteia va 

fi precedată sau urmată de cuvintele "societate cu răspundere limitată" sau iniţialele "S.R.L.", adresa, 

capitalul social şi codul unic de înmatriculare în Registrul Comerţului. 

Art.2. Forma juridică 

Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială cu 

răspundere limitată, răspunderea asociaţilor fiind limitată la capitalul social subscris, iar obligaţiile 

sociale sunt garantate cu patrimoniul social. 

Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul act 

constitutiv. 

Art.3. Sediul societăţii şi punct de lucru 

Sediul societăţii este în or. Rupea, str. Republicii nr. 197, jud. Braşov şi un punct de lucru 

în oraş Rupea, str.Republicii, nr.240 B, jud. Braşov. 

Societatea poate înfiinţa birouri, puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentanţe şi în alte 

localităţi din ţară şi străinătate. 

Art.4. Durata societăţii 

Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerţului. 

Art.5. Obiectul de activitate 

Grupa (domeniul) principală de activitate este 381 - Colectarea deşeurilor iar clasa 

(activitatea) principală este 3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase. 

Obiectul de activitate al societăţii este următorul: 

2361 - fabricarea produselor din beton pentru construcţii; 

2369 - fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos; 

3700 - colectarea şi epurarea apelor uzate; 

3811 - colectarea deşeurilor nepericuloase; 

3812 - colectarea deşeurilor periculoase; 

3821 - tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase; 



3822 - tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase; 

3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate; 

3900 - activităţi şi servicii de decontaminare; 

4120 - lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale; 

4311 - lucrări de demolare a construcţiilor; 

4312 - lucrări de pregătire a terenului; 

4321 - lucrări de instalaţii electrice; 

4322 - lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat; 

4329 - alte lucrări de instalaţii pentru construcţii; 

4331 - lucrări de ipsoserie; 

4332 - lucrări de tâmplărie şi dulgherie; 

4333 - lucrări de pardosire şi placare a pereţilor; 

4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri; 

4339 - alte lucrări de finisare; 

4391 - lucrări de învelitori. şarpante şi terase la construcţii; 

4399 - alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.; 

4649 - comerţcu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc; 

4690 - comerţ cu ridicata nespecializat; 

4776 - comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al 

animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate; 

4779 - comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine; 

4789 - comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al unor produse; 

4791 - comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet; 

4799 - comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi 

pieţelor; 

4677 - comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor; 

6832 - administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract; 

8121 - activităţi generale de curăţire a clădirilor; 

8122 - activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşini şi 

utilaje industriale; 

8129 - alte activităţi de curăţenie n.c.a.; 

8130 - activităţi de întreţinere peisagistică; 

9609 - alte activităţi de servicii n.c.a.; 

9603 - activităţi de pompe funebre şi similare; 

Activităţile de comerţ includ si pe cele de import-export. 

CAPITOLUL II. 

CAPITALUL SOCIAL, PĂRŢILE 

SOCIALE Art.6. Capitalul social. 

Capitalul social subscris şi vărsat integral în numerar de către asociatul ORAŞUL RUPEA este 

de 650 lei şi de asociatul COMUNA HOMOROD este de 10 lei  

Art.7. Majorarea capitalului social 

Capitalul social va putea fi majorat prin emiterea de noi părţi sociale reprezentând aport social 

în numerar sau în natură, prin cuprinderea de noi asociaţi, prin includerea de rezervă suplimentară, 

de beneficii sau prin alte forme. 



Art.8. Reducerea capitalului social 

Capitalul social nu poate fi redus sub minimul prevăzut de lege. Capitalul social poate fi redus 

numai în condiţiile şi cu respectarea procedurii legale, arătându-se cauzele reducerii. 

Art.9. Părţile sociale. 
Capitalul social este format din 66 de părţi sociale, în valoare de câte 10 lei fiecare. Oraşul 

Rupea detine 65 de părţi sociale, iar Comuna Homorod detine 1 parte socială. 

Părţile sociale sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decât un singur 

proprietar pentru fiecare parte socială. Părţile sociale pot fi cesionate parţial sau total către terţi, în 

condiţiile şi cu procedura prevăzută de lege. 

CAPITOLUL III. 

CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII. 

Art.10. Consilul de administraţie 

Administrarea societăţii se face de către un Consiliu de Administaţie alcătuit din 4 membrii 

aleşi pe o perioadă de 4 ani. 

Consiliul de Administraţie al SC Serviciul Public Rupea SRL este alcătuit din următorii: 

•        Suma Gheorghe-Bogdan; 

• Polgar Andrei; 

• Mihailă Florica Ana; 

• Szen Stefan. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie este d-na Mihailă Florica Ana, aleasă cu un mandat 

de 4 ani începând cu 01.07.2021. Directorul coordonator al SC Seviciul Public Rupea SRL este dl. 

Suma Gheorghe-Bogdan, mandatul său fiind pe o perioadă de 4 ani începând cu data de 01.09.2021. 

Dl. Suma Gheorghe-Bogdan reprezintă societatea cu puteri depline în relaţiile cu terţii conform 

contractului de mandat nr.6/01.07.2021. 

Art.ll. Personalul societăţii. 

Asociaţii pot numi unul sau mai mulţi administratori, fixându-le puterile, durata însărcinării şi 

eventuala remuneraţie. Asociaţii pot revoca administratorii sau le pot limita puterile. 

Asociatii pot numi 1 sau 3 cenzori pentru supravegherea gestiunii societăţii şi îi poate 

revoca. 

Asociaţii, prin reprezentantul său, angajează şi concediază personalul societăţii, stabilind prin 

contractul de muncă drepturile şi obligaţiile acestuia. Pentru lucrări ocazionale se pot angaja 

colaboratori, pe bază de contract scris, tarifele urmând a se stabili prin negociere între părţi. 

CAPITOLUL IV. 
ACTIVITATE ŞI CONTROL FINANCIAR 

Art.12. Registrul asociatului. 

Administratorul va ţine registrul asociaţilor în care se va scrie numele asociaţilor, partea 

fiecăruia din capitalul social, transferul părţilor sociale sau oricare modificare cu privire la acestea. 

Registrul poate fi consultat de creditori. 



 

Art.13. Exerciţiul economico - financiar. 

Exerciţiul economico - financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale anului. 

Primul exerciţiul financiar începe la data înmatriculării în Registrul Comerţului. 

Societatea va întocmi bilanţul şi contul de profit şi pierderi, ce vor fi supuse aprobării 

asociatilor. După aprobare, bilanţul se va depune în termen de 15 zile la Registrul Comerţului pentru a 

fi menţionat în Registru şi publicat în Monitorul Oficial. 

CAPITOLUL V. 

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA 

Art.14. Modificarea formei juridice. 

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate, cu îndeplinirea formelor legale 

de înregistrare şi publicitate. 

Art.15. Dizolvarea societăţii. 

Societatea se dizolvă în următoarele situaţii: 

• imposibilitatea realizării obiectului de activitate; 

• falimentul 

• reducerea capitalului la jumătate sau sub minimul legal, dacă asociatii nu hotărăsc completarea 
capitalului; 

• incapacitatea asociaţilor; 
• prin hotărârea asociaţilor. 

Art.16. Lichidarea societăţi 

Ȋn caz de dizolvare, societatea se lichidează. 

Lichidarea se va face de unul sau mai mulţi lichidatori oficiali, numiţi de administrator sau de 

instanţă, potrivit procedurii legale. 

Patrimoniul societăţii şi al filialelor sale se pune în vânzare în conformitate cu dispoziţiile 

legale. 

Societatea va fi radiată din Registrul Comerţului după aprobarea bilanţului de lichidare şi 

repartizarea activului societăţii. 

Art.17. Dispoziţii finale 

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispoziţiile Legii nr.31/1990 privind 

societăţile comeriale, Legii nr.26/1991 privind Registrul Comerţului, modicate şi republicate, ale 

Codului comercial şi cu orice ale dispoziţii legale incidente. 

Prezentul act constitutiv actualizat a fost redactat în 4 (patru) exemplare azi, 14.09.2022 la 
sediul societăţii. 

Asociaţi: ORAŞUL RUPEA, reprezentat legal de primar Opriş Alexandru şi COMUNA 

HOMOROD,  reprezentată legal prin primar Şona Ştefan-Doru, prin împuternicit Suma 

Gheorghe – Bogdan 

 

 

Ppre 

 

 

 

 

 


