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JUDETUL TELEORMAN                                                                          ANEXA  
CONSILIUL  LOCAL ALEXANDIRA                                              LA HCL NR. 163 din 30 iulie 2010 
 
 

ACT CONSTITUTIV 
AL SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 

PIEŢE ŞI TÂRGURI ALEXANDRIA  
 

 
 
CAPITOLUL I.  DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ OBIECTUL,  SEDIUL,  DURATA 
Art.1.Denumirea societăţii 
Denumirea societăţii este : PIEŢE ŞI TÂRGURI ALEXANDRIA SRL, conform Dovezii 

privind disponibilitatea de firmă, Nr. 24 264/21/07.2010 eliberată de O.R.C. de pe lângă Tribunalul 
Teleorman. 

Pe toate actele şi înscrisurile societăţii se va  menţiona denumirea, sediul, urmate de menţiunea 
"Societate cu răspundere  limitată"  sau prescurtat  SRL, capitalul  social, numărul de înmatriculare 
la Registrul Comerţului, codul unic de înregistrare şi atributul fiscal. 

 
Art.2.Forma juridică a societăţii 
Societatea Comercială PIEŢE ŞI TÂRGURI ALEXANDRIA SRL, este  persoană juridică  

română,  având  forma juridică de societate cu răspundere limitată. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu legislaţia română în vigoare şi cu prevederile prezentului contract de societate. 
 

Art.3.Sediul societăţii 
Sediul social al societăţii este în România, jud. Teleorman, Alexandria, Str. Sos. Tr. Magurele, 

bloc Piata.  
Sediul social va putea fi schimbat la orice altă adresă, pe baza hotărârilor adunării generale a 

asociaţilor şi cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale în vigoare, stabilite pentru o astfel de modificare 
a prezentului act constitutiv.  

Societatea Comercială, poate înfiinţa filiale cu personalitate juridică, sucursale, agenţii, 
reprezentanţe, puncte de lucru, ateliere de reparaţii, ateliere de producţie, magazine, depozite, precum şi 
orice alt fel de forme, fără personalitate juridică, necesare desfăşurării activităţii, în ţară sau străinătate, 
în conformitate cu  legile în vigoare. Societatea se obligă să înmatriculeze filialele şi să înregistreze 
sucursalele la Registrul Comerţului în judeţul unde vor funcţiona acestea, înainte de începerea 
activităţii. 

 
Art.4.Obiectul de activitate al societăţii 

Domeniul principal : 682  Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 
Activitate principală : 6820  Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 
 
Obiect secundar :  
4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun 
4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 
nealimentare 
4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate 
4722 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate 
4723 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate 
4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine 

specializate 
4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 
4726 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 
4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 
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4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine 
specializate 

4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate 
4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/ video în magazine specializate 
4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 
4752 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în 

magazine specializate 
4753 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi al altor acoperitoare de podea, în 

magazine specializate 
4754 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 
4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în 

magazine specializate 
4761 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate 
4762 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate 
4763 Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/ video , în 

magazine specializate 
4764 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 
4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate 
4771 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 
4772 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate 
4775 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate 
4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de 

companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate 
4777 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate 
4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 
4779 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 
4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin 

standuri, chioşcuri şi pieţe 
4782 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, 

chioşcuri şi pieţe 
4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse 
4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 
4799 Comerţ cu amănuntul altfel efectuat în afara  magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor 
5210 Depozitări 
5224 Manipulări 
5610 Restaurante 
5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 
5629 Alte activităţi de alimentaţie n.c.a. 
5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 
7721 Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv (şezlonguri şi 

umbrele de paljă) 
9311 Activităţi ale bazelor sportive - (bazine de înot) 
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. - (activităţi ale plajelor, inclusiv închirierea de 

cabine de baie, vestiare, scaune, etc) 
9603 Activităţi de pompe funebre şi similare  
 
 

În vederea realizării obiectului de activitate, societatea va putea deschide sucursale sau filiale în 
orice altă localitate din ţară sau străinătate, pe baza hotărârilor adunărilor generale a asociaţilor. 

Adunarea generală a asociaţilor va putea hotărâ, de asemenea, înfiinţarea unor birouri, agenţii, 
reprezentanţe sau alte structuri organizatorice necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii 
specifice.           

Totodată, va putea decide oricând extinderea sau restrângerea obiectului de activitate 
reglementat de prezentul articol, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.         



3 

Nu pot face obiectul de activitate al  acestei  societăţi, activităţile interzise de legea română sau 
cele care constituie monopol de stat. 

 Pentru funcţionarea societăţii se vor respecta  prevederile legale care condiţionează desfăşurarea 
unor  activităţi după obţinerea avizelor legale de la organele  competente. 

 
Art.5.Durata societăţii 
Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată, începând cu data înmatriculării la Registrul 

Comerţului. Asociaţii, în conformitate cu propria voinţă, vor putea decide limitarea duratei de 
funcţionare a societăţii, cu respectarea tuturor cerinţelor unei astfel de operaţiuni. 

    
CAPITOLUL II   CAPITALUL SOCIAL, PĂRŢILE SOCIALE 
Art.6.Capitalul social, părţile sociale 

Capitalul social total este în valoare de 1000 lei, subscris şi vărsat integral în numerar, divizat în 100 
părţi sociale în valoare nominală de 10 lei, deţinut de către cei  2 asociaţi persoane juridice astfel : 
- CONSILIUL LOCAL ALEXANDRIA, deţine  99 % din capitalul social total, respectiv 99 părţi 
sociale cu valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 990 lei ; 
- SC TRANSLOC PREST SA, deţine 1 % din capitalul social total, respectiv 1 (una) părţi sociale cu 
valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 10 lei.  

Asociaţii răspund pentru datoriile şi obligaţiile societăţii în limita aportului subscris la capitalul 
social al acesteia. 

Fiecare parte socială conferă dreptul la un vot în adunarea generală a asociaţilor, dreptul de a 
alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului realizat de 
societate, precum şi obligaţia de a participa la eventualele pierderi, conform prezentului act constitutiv. 

Semnatarii prezentului act constitutiv au următoarele drepturi, pe care se obligă să le exercite cu 
bună – credinţă, pe baza principiului egalităţii juridice dintre ei : 

a) dreptul de a contribui la realizarea scopului şi obiectului de activitate al societăţii ; 
b) dreptul la vot în adunarea generală a asociaţilor, potrivit principiului că fiecare parte socială 

dă dreptul la un vot ; 
c) dreptul de a fi ales administrator sau de a alege, respectiv de a revoca administratorii; 
d) dreptul de a participa la împărţirea beneficiilor sub orice formă de dividende, potrivit 

prevederilor actului constitutiv, şi de a primi cote – părţi ce li se cuvin prin lichidare; 
e) dreptul de informare şi control asupra gestiunii ; 
f) dreptul de a cere pe baza unor motive temeinice dizolvarea societăţii. 
Asociaţii sunt obligaţi să se abţină de la orice fapte sau acte de concurenţă faţă de societate.  
 
Art.7.Majorarea şi reducerea capitalului 
Adunarea generală a asociaţilor, în conformitate cu interesele şi posibilităţie financiare ale 

acestora, va putea decide, prin hotărârea adoptată cu votul tuturor asociaţilor, majorarea capitalului 
social iniţial, cu respectarea cerinţelor de formă şi publicitate cerute de legislaţia în vigoare pentru o 
astfel de operaţiune juridică.  

Majorarea va putea fi realizată fie prin aport în natură, fie prin aport în numerar. Adunarea 
generală a asociaţilor va decide la sfîrşitul fiecărui exerciţiu financiar prelevarea a cel puţin 5 % din 
profitul societăţii în vederea constituirii unui fond de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a 5-a 
parte din capitalul social . 

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale a asociaţilor, luată cu 
votul tuturor asociţilor, cu condiţia ca aceasta să nu scadă sub limita prevăzută de lege, să arate motivele 
pentru care se face reducerea şi procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei. 

Propunerea de reducere trebuie comunicată asociaţilor cu cel puţin 30 de zile înainte de data 
adunării generale căreia I se supune spre aprobare. 

Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care 
hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.         
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Art. 9. Veniturile societăţii. Stabilirea profitului 
Veniturile societăţii se realizează prin încasările rezultate din activitatea sa, precum şi din alte 

surse, potrivit legii. Profitul se stabileşte prin situaţia financiară, aprobată de adunarea generală a 
asociaţilor. Profitul se determină potrivit prevederilor legale.     

CAPITOLUL III. CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII 
Art.10.- Atribuţii 
Adunarea Generală a Asociaţilor este organul de conducere al societăţii care va decide asupra  

tuturor  problemelor privind activitatea acesteia,formata din 2(doi) membri imputerniciti ai 
asociatilor,alesi pe o perioada de 4(patru) ani,dupa cum urmeaza: 

a)Dl/Dna______________________________________,legitimat cu CI,seria___,nr________, 
domiciliat in_________________________adresa__________________________________________ 
________________________________,imputernicit al Consiliului local Alexandria. 

b)Dl/Dna______________________________________,legitimat cu CI,seria___,nr________, 
domiciliat in_________________________adresa__________________________________________ 
________________________________,imputernicit al SC Transloc Prest SA. 

Administrarea societăţii este asigurată de către Consiliul de administraţie format din 3 (trei) 
membri alesi de adunarea generala pentru o perioada de 4(patru) ani,astefel : 

a)Dl/Dna______________________________________,legitimat cu CI,seria___,nr________, 
domiciliat in_________________________adresa__________________________________________ 
________________________________,imputernicit al Consiliului local Alexandria. 

b)Dl/Dna______________________________________,legitimat cu CI,seria___,nr________, 
domiciliat in_________________________adresa__________________________________________ 
________________________________,imputernicit al SC Transloc Prest SA. 
 c)Dl ANGHEL CRETU,legitimat cu CI,seria____,nr_______,domiciliat in_______________ 
adresa_____________________________________________director al SC Piete si Targuri 
Alexandria SRL. 
 Presedintele Consiliului de Administratie este dl___________________________________. 

Hotărârile asociaţilor se iau în adunarea generală. 
Votarea se poate face şi prin corespondenţă.  

Adunarea generală a asociaţilor este organul suprem de conducere al societăţii, care decide asupra 
activităţii şi politicii economice şi contabile. Convocarea adunărilor generale se face de oricare 
administrator sau la cererea oricărui asociat. Convocarea se poate face prin scrisoare recomandată sau 
fax, cu cel puţin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia pregătindu-se şi ordinea de zi.   
Adunarea generală decide o singură modalitate de aprobare a hotărârilor sale, respectiv prin votul 
asociaţilor corespunzator partilor sociale detinute. Fiecare parte socială dă dreptul la un vot. Votul prin 
corespondenţă este permis. 
Adunarea generală a asociaţilor are următoarele atributii principale: 
- să aprobe situaţia financiară anuală şi să stabilească repartizarea profitului net; 
- să desemneze administratorii, să îi revoce/demită şi să le dea descărcare de activitate, precum şi să 
decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii; 
- să decidă urmărirea administratorilor sau, după caz a auditorilor interni, pentru daunele pricinuite 
societăţii, desemnând şi persoana însărcinată să o exercite; 
- să decidă cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi acordarea de garanţii; 
- să examineze, să modifice şi să aprobe situaţia finabciară şi contul de profit şi pierderi, după ascultarea 
rapoartelor, şi să aprobe repartizarea profitului net; 
 - să decidă cu privire la dizolvarea şi lichidarea societăţii, fuziunea sau divizarea acesteia, majorarea 
sau reducerea capitalului social; 
- să decidă cu privire la modificarea actul constitutiv al societăţii ; 
- să decidă cu privire la orice altă problemă inserată în ordinea de zi. 
Adunarea generală a asociaţilor se convoacă ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe an, în cel 
mult trei luni de la data încheierii exerciţiului economico – financiar pentru examinarea rezultatelor 
financiare şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru a analiza şi aproba programul de 
activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs. 
Adunarea generală se ţine la sediul societăţii şi numai în cazuri excepţionale în alte locuri, indicate în 
convocator. 
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Prin hotărârea adunării generale a asociaţilor se va putea schimba forma de administrare, 
alegându – se  mai mulţi administratori, caz în care adunarea generală va trebui să stabilească şi 
modalitatea de lucru a consiliului de administraţie. Administratorii sunt răspunzători pentru 
nerespectarea dispoziţiilor legale ale actului constitutiv. Ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării 
generale a asociaţilor, după ce s-a dat descărcare de gestiune. 
Societatea trebuie să ţină, prin grija Consiliului de administratie, un registru al asociţialor, 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.  

Pentru remunerarea activităţii, administratorii au dreptul la la o indemnizaţie stabilită prin 
hotărârea adunării generale a asociaţilor.  

Administratorii societăţii nu va putea primi, fără încunoştinţarea adunării asociaţilor, mandatul 
de adminstrator în orice alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, 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. 11. Controlul societăţii 
Activitatea financiară a societăţii, gestiunea şi scriptele sale sunt controlate în mod direct de 

asociaţi, auditori. Între şedinţele adunării generale, cel mult de două ori în cursul unui exerciţiu 
financiar, asociaţii au dreptul de a se informa asupra gestiunii societăţii, consultând documentele 
financiar – contabile şi alte acte pe care le vor considera necesare în verificarea gestiunii societăţii. În 
urma consultării, asociaţii vor putea sesiza, în scris, administratorii care, împreună sau separat, după 
caz, trebuie să le răspundă tot în scris, în termen de 15 zile de la data înregistrării sesizării . 

 
Art. 12.  Evidenţa activităţii economico – financiare. 
Exerciţiul financiar începe de la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie, cu excepţia primului 

exerciţiu care începe la data înregistrării în registrul comerţului şi se încheie la data de 31 decembrie a 
aceluiaşi an.  

Evidenţa financiar – contabilă va fi asigurată şi condusă de una sau mai multe persoane având 
studii de specialitate, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, sau de către o societate 
comercială autorizată să efectueze servicii de contabilitate. Evidenţa contabilă se organizează şi se 
conduce în lei, în conformitate cu normele metodologice emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor 
pentru societăţi comerciale       

Administratorii sunt obligaţi ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună la 
registrul comerţului copii pe suport hârtie şi în formă electronică sau numai în formă electronică, având 
ataşată o semnătură electronică extinsă, ale situaţiilor financiare anuale, însoţite şi de procesul-verbal al 
adunării generale, în condiţiile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată. 
 

Art.13. Soluţionarea diferendelor 
Orice litigiu ce se va naşte fie între asociaţi şi societate, în măsura în care nu va fi soluţionat pe 

cale amiabilă, este de competenţa instanţelor de judecată. 
 
 Art.14. Retragerea şi excluderea unui asociat 
Un asociat se poate retrage din societate, notificând în scris şi în formă autentică această intenţie 

celorlalţi asociaţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de data retragerii efective. Înăuntrul termenului de 30 
zile, adunarea generală a asociaţilor va hotărâ drepturile asociatului retras. Dacă, cu privire la aceste 
aspecte, nu se realizează acordul unanim al asociaţilor, va hotărâ instanţa de judecată. Un asociat poate 
fi exclus din societate în cazurile prevăzute de lege. 

Excluderea se pronuţă pri hotărâre judecătorească, la cererea societăţii sau a oricărui asociat.  
Hotărârea irevocabilă de excludere se va depune în termen de 15 zile la oficiul registrului 

comerţului pentru a fi înscrisă, iar dipozitivul hotărârii se va publica la cererea societăţii în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a. 

Asociatul exclus răspunde de pierderi şi are dreptul la beneficii până în ziua excluderii sale, însă 
nu 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 
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sumă de bani 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 îşi va putea retrage partea ce i se cuvine decât după terminarea acelor 
operaţiuni.                 

 
Art.15. Cesiunea părţilor sociale 
Părţile sociale pot fi cedate, parţial sau în totalitate, între asociaţi modificându-se în mod 

corespunzător actul constitutiv. 
Cesiunea parţială sau totală a părţilor sociale  către terţi se poate face numai cu acordul 

asociatului majoritar. După încheierea contractului de Cesiune, în termen de maximum trei zile, 
asociaţii se obligă să semneze actul adiţional modificator al actului constitutiv.  

 
Art.16. Dizolvarea şi lichidarea societăţii 
Următoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii : 
a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii sau realizarea acestuia; 
b) declararea nulităţii societăţii;                      
c) hotărârea adunării generale a asociaţilor pentru dizolvare  
d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum 

neînţelegeri grave dintre asociaţi, care împiedecă funcţionarea societăţii;  
e) falimentul societăţii; 
f) orice alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societăţii; 

În cazul dizolvării prin hotărârea asociaţilor, aceştia vor putea reveni, cu majoritatea cerută pentru 
modificarea actului constitutiv, asupra hotărârii luate, atâta timp căt nu s-a făcut nicio repartiţie de activ. 

Dizolvarea are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Lichidarea se va face de unul sau mai 
mulţi lichidatori desemnaţi de adunarea generală a asociaţilor-          

 
Art.17.Fuziunea/Divizarea 
Fuziunea/Divizarea  societăţii  cu alte societăţi se  hotărăşte  de către Adunarea Generală. 
Societatea care a hotărât fuziunea/divizarea trebuie să îndeplinească formalităţile prevăzute de 

legislaţia în vigoare.  
Proiectul de fuziune/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 sedinţelor în care adunarile generale 
extraordinare ale asociaţilor, urmează a hotărâ. 

 
CAPITOLUL IV  DISPOZIŢII  FINALE 
Art.18. Dispoziţii finale 
Conform Art. 204 din Legea Nr. 31/1990/R, Modificată, actul constitutiv se poate modifica prin 

hotărârea adunării generale şi, după fiecare modificare, administratorii va depune la ORC,  actul 
modificator şi textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările.  

Prezentul Act Constitutiv se completează cu celelalte dispoziţii legale ale Legii nr. 
31/1990/R/Modificată, a Codului Comercial, Codului civil român, precum şi celelalte  norme de drept 
române în vigoare, privind autorizarea, funcţionarea şi lichidarea societăţilor comerciale.   

 
ASOCIAŢI 

 
 

1. CONSILIUL LOCAL ALEXANDRIA                                     2. SC TRANSLOC PREST SA  
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Presedinte de sedinta, 
Consilier, 

Oana OVIDIU 
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