
 
 
 

 
 
 

 
Proiect nr.  23     din 

20.09.2021 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU  
COMUNA PÂRSCOV 
CONSILIUL LOCAL  

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea actului constitutiv al societăţii  SERVICIUL PUBLIC 

SALUBRIZARE PÎRSCOV SRL prin introducerea unor noi activităţi secundare  
 

 
Consiliul local al comunei PÎRSCOV, judeţul Buzău, 
Având în vedere 
- Referatul de aprobare  al primarului comunei PÎRSCOV în calitatea sa iniţiator, 

înregistrat sub nr.5512/20.09.2021 
- raportul de specialitate al viceprimarului comunei Pârscov , inregistrat sub 

nr.5513/20.09.2021 
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local PÎRSCOV anexate  
- prevederile art.28 lit.l) şi lit.n) din Actul Constitutiv al societăţii SERVICIUL 

PUBLIC SALUBRIZARE PÎRSCOV SRL 
- prevederile art.191 alin.(1) şi ale art.194 alin.(1) lit.d) din Legea 31/1990 privind 

societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
În temeiul prevederilor art.  si art. Din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

Romaniei nr.57/2019 – Codul administrativ 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1 (1) Se aprobă modificarea actului constitutiv al societăţii SERVICIUL 
PUBLIC SALUBRIZARE PÎRSCOV SRL prin adăugarea de noi  activităţi secundare cod 
CAEN Rev.2 : 

- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate; 
- 4120 - Lucrari de construcții a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale; 
- 4211 - Lucrari de construcții a drumurilor si autostrazilor; 
- 4213 - Construcția de poduri si tuneluri; 
- 4311 - Lucrari de demolare a construcțiilor; 
- 4312 - Lucrari de pregatire a terenului; 
- 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat; 
- 4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri; 
- 4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la construcții; 
- 4339 - Alte lucrari de finisare; 



- 4941 - Transporturi rutiere de marfuri; 
- 7711 - Activități de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere 

usoare; 
- 7712 - Activități de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele; 
- 7732 - Activități de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru 

construcții; 
- 8130 - Activități de intretinere peisagistic . 
 (2) Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății SERVICIUL PUBLIC 

SALUBRIZARE PÎRSCOV SRL conform Hotărârii Consiliului local al comunei Pîrscov 
nr.19/16.04.2018 . 

(3) Actul constitutiv al societăţii SERVICIUL PUBLIC SALUBRIZARE PÎRSCOV 
SRL  se modifică în mod corespunzător. 

(4) Toate celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al societăţii SERVICIUL 
PUBLIC SALUBRIZARE PÎRSCOV SRL rămân neschimbate.  

Art.2 Se aprobă Actul constitutiv al societăţii SERVICIUL PUBLIC SALUBRIZARE 
PÎRSCOV SRL în forma actualizată. 

Art.3 Se imputerniceste domnul Anton Cosmin Ştefan, cetatean roman, nascut la 
data de 13.07.1986 in mun. Buzău, jud. Buzău, domiciliat în sat Pârscov numărul  , 
com Pârcov, judeţul Buzău, posesor al CI seria   nr. , având CNP   ca în numele şi 
pentru asociatul unic sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societăţii SERVICIUL 
PUBLIC SALUBRIZARE PÎRSCOV SRL precum si alte documente necesare pentru 
modificarea în mod corespunzător a actului constitutiv la toate institutiile.	

Art.4 Orice alte prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi încetează 
aplicabilitatea. 

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte  primarul  
comunei – domnul  Mihai Daniel    

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică : 
                       - Instituţiei Prefectului judeţului Buzău; 
                       - Primarului comunei Pîrscov; 
                       - A.N.R.S.C.; 
                       - Compartimentelor de specialitate interesate 
Initiator, Primarul comunei Pârscov , Daniel Mihai 
 
 
 
 
 
Avizat pentru legalitate, 
 
 
 
Secretar general , Neculai Calen 


