
FORMA ACTUALIZATA FEBRUARIE 2015 S.R.L. 

Subscrisele, persoane juridice: 

1. Oraşul Întorsura Buzăului prin Consiliul Local al oraşulu i Întorsura Buzăului, cu 
sediul în Întorsura Buzăului, str. Mihai Viteazul nr. 173, cod fiscal 4404370, 
reprezentat de Dîrstar Dorin - Valeriu, domiciliat în Întorsura Buzăului, sat 
Brădet nr. 43, jud. Covasna, identificat cu C.l. seria KV nr. 300450/19.03.2013 
eliberată de SPCLEP Întorsura Buzăului, având CNP 1850319142176 legal 
împuternicit în acest scop prin HCL al oraşului întorsura Buzăului nr. 41 /2014; 

2. Comuna Sita Buzăului prin Consiliu l Local al comunei Sita Buzăului, cu sediul 
în Sita Buzăului nr. 222, jud. Covasna, cod fiscal 4404460 reprezentat de Olaru 
Ioan , cetăţean român, născut la data de 05.11 .1950, domiciliat în Sita Buzăului , 

sat Crasna nr. 1207, jud. Covasna, identificat cu C.l. seria KV nr. 344501 
eliberată la data de 11 .11 .2014 de SPCLEP Întorsura Buzăului, având CNP 
1501105140700 legal · împuternicit în acest scop prin HCL al Comunei Sita 
Buzăului nr. 44/2014; 

3. Comuna Barcani prin Consiliul Local al comunei Barcani , cu sediul în Barcani, 
str. Principală nr. 266, jud. Covasna, cod fiscal 4404710, reprezentat prin Arnă ut 
Marian, cetăţean român, născut la data de 10.08.1987 la Tntorsura Buzăului, 
domiciliat în comuna Barcani, sat Lădăuţi nr. 81, jud. Covasna, posesor a C.l. 
seria KV nr. 258650 eliberat de SPCLEP întorsura Buzăului la data de 
02.08.2011, având CNP 1870810142192, legal împuternicit în acest scop prin 
HCL Barcani nr. 60/2014; 

4. Comuna Vama Buzăului prin Consil iul Local al comunei Vama Buzău l ui, cu 
sediul în comuna Vama Buzăului, str. Principală nr. 425, jud. Braşov, cod fiscal 
4728300, reprezentat de Roth Cristian Fabian, cetăţean român, născut la data 
de 01 .05.1972 în mun. Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, domiciliat în comuna 
Vama Buzăului, satul Acriş nr. 61, jud. Braşov , posesor al C.l. seria BV nr. 
633702 eliberat de către SPCLEP Săcele la data de 04.06.2009, având CNP 
1820501080096, legal împuternicit în acest scop prin HCL Vama Buzăul ui nr. 

91/2014; 

Societatea este constituită în baza actului de voinţă al asociaţilor, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990 republicată şi cu modificările ulterioare. 
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Art.1 . Denumirea. Forma juridică . Sediul societăţii. Durata. 

1.1. Denumirea societăţii este S.C SALUBRITATEA IBSV S.R.L. 
1.2. S.C. SALUBRITATEA IBSV S.R.L. se organizează potrivit leg ii ca societate 

comercială cu răspundere l i mitată şi funcţionează în baza prezentului act constitutiv şi a 
legilor în vigoare. 

în toate actele, facturile, publicaţiile, emanând de la societate, denumirea va fi 
precedată de cuvintele Societate cu răspundere limitată sau urmată de iniţialele S.R.L, 
de capitalul social , sediul societăţii, numărul de înmatriculare de la Registrul Comerţlui, 
contul bancar, codul unic de înregistrare împreună cu atributul fiscal , număru l de telefon 
şi fax. 

S.C. SALUBRITATEA IBSV S.R.L. este persoană juridică română având forma 
juridică de Societate cu Răspundere Limitată , nr. de ordine în Reg J14/1 13/2009, CUI 
25428615. 

Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legii române 
şi ale prezentului act constitutiv. 

S.C. SALUBRITATEA ISBV S.R.L. este operator public rezultat prin asocierea 
mai multor autorităţi publice locale şi are ca scop înfiinţarea, organ izarea, 
reglementarea, finanţarea , exploatarea, monitorizarea şi gestionarea serviciului de 
salubrizare şi furnizare agent termic pe raza de competenţă a unităţi l or administrativ
teritoriale membre, furnizarea serviciilor publice de în sistem zonal, precum şi alte 
servicii de gospodărie comunală. 

1.3.(1) Sediul social al societăţii este în Oraşul Întorsura Buzăului str. 
Gheorghe Doja nr. 40/A, Judetul Covasna, cod postal 525300 şi va putea fi schimbat 
la orice altă adresă din oricare localitate, pe baza hotărârii adunării generale a asociaţil or 
şi cu respectarea tuturor dispoziţi i lor legale în vigoare, stabilite pentru o astfel de 
modificare a prezentului act constitutiv. 

Societatea poate înfiinţa sucursale, filiale, agenţii , birouri, puncte de lucru, 
reprezentante, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. 

Societatea îşi desfăşoară activitatea de salubrizare la sediul situat în Oraşul 
întorsura Buzăului str. Gheorghe Doja nr. 40/A,jud. Covasna, autorizat conform legii. 

1.3.(2) Sedii secundare: punct de lucru CENTRALA TERMICA a Oraşului 
Întorsura Buzăului situat în Oraşul Întorsura Buzăului , str. C iucaş,nr. 1 , jud. Covasna, 
unde se desfaşoara activitatea de furnizare de aburi şi aer condiţionat - cod CAEN 3530 

1.4. Societatea comercială SALUBRITATEA IBSV S.R.L. se înfii nţează pe o 
perioadă nelimitată, începând cu data înmatriculării la Registrul Comerţului. 

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

Art.2. Obiectul de activitate al societătii 

Domeniul principal de activitate este Colectarea deşeurilor nepericuloase, căruia îi 
corespunde grupa CAEN 381 

- Activitatea principală : 
Colectarea deşeuri lor nepericuloase, clasa CAEN 3811 . 

- Activităţii secundare: 
0161 - activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 
0230 - colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană 
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3530- furnizarea de aburii şi aer condiţionat 
3812 - colectarea deşeurilor periculoase 
3821 -tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 
3822 -tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 
3831 -demontarea, (dezasamblarea) maşinilor şi a achipamentelor scoase din uz 
3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate 
3900 - activităţi şi servicii de decontaminare 
4221- Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 
4312- lucrări de pregătirea terenului 
4322- Lucrări de instalaţii sanitare, de încă lzire şi aer condiţionat 
4329- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 
4677 - comerţ cu ridicata al deşeurilor ş i resturilor 
4690- comert cu ridicata nespecializat 
521 O- depezitări 
5221 -activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 
5224 - manipulări 
5229 - alte activităţi anexe transporturilor 
4941 Transporturi rutiere de mărfuri 
6820- închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 
8121 - activităţi generale de curăţenie a clădirilor 
8122 -activităţi specializate de curăţenie 
8129 -alte activităţi de curăţenie 
8130- activităţi de întreţinere peisagistică 

în vederea realizării obiectului de activitate, societatea va putea deschide 
sucursale sau f iliale în orice altă localitate din ţară sau străinătate, cu avizul membrilor 
Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară IBSV SALUBRITATE. De asemenea, va putea 
decide oricând extinderea sau restrângerea obiectului de activitate reglementat de 
prezentul articol, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

Art.3. Capitalul social. Părtile sociale. 

3.1. Capitalul social al societăţii/operatorului este deţinut în totalitate de asociaţii 
membrii respectiv de Oraşul Întorsura Buzăului, Comuna Sita Buzăului, Comuna 
Barcani, Comuna Vama Buzăului, participarea capitalului privat la capitalul social al 
operatorului este exclusă. 

3.2. Capitalul social subscris şi vărsat la înfiinţarea societăţii este de 105.000 lei, 
reprezentând 10.500 părţi sociale în valoare nominală de 10 lei/fiecare. 

Capitalul social este deţinut de către asociaţi astfel: 
a. Oraşul întorsura Buzăului prin Consiliul Local, aport la capitalul social 47%, 

reprezentând un număr de 4935 părţi sociale, cu o valoare nominală de 1 O lei/parte 
socială şi în valoare totală de 49350 lei, participare la profit 47% şi participare la pierderi 
47%. 

b. Comuna Sita Buzăului prin Consiliul Local, aport la capitalul social 23%, 
reprezentând un număr de 2415 părţi sociale, cu o valoare nominală de 1 O lei/parte 
socială şi în valoare totală de 24150 lei, participare la profit 23% şi participare la pierderi 
23%. 

c. Comuna Barcani prin Consiliul Local, aport la capitalul social 16%, 
reprezentând un număr de 1680 părţi sociale, cu o valoare nominală de 1 O lei/parte 
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socială şi în valoare totală de 16800 lei, participare la profit 16% şi participare la pierderi 
16%. 

d. Comuna Vama Buzăulu i prin Consiliul Local, aport la capitalul social 14%, 
reprezentând un număr de 14 70 părţi sociale, cu o valoare nominală de 1 O lei/parte 
socială şi în valoare totală de 14700 lei, participare la profit 14% şi participare la pierderi 
14%. 

Capitalul social subscris şi vărsat este împărţit în 10.500 părţi sociale, indivizibi le 
şi nominative, în valoare de 1 O lei fiecare şi reprezintă aportul asociaţi lor la constituirea 
capitalului social, proporţional cu cotele de participare mai sus menţionate. 

3.3. Părţi le sociale nu sunt negociabile. Ele sunt considerate indivizibile pentru 
societate, care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare parte socială 
subscrisă. 

3.4. Fiecare parte socială subscrisă şi vărsată 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 
a eventualelor pierderi , conform prezentului contract. 

Art. 4. Conducerea şi administrarea societătii 

Adunarea generală a asociaţilor este organul suprem de conducere al societăţii, 
care decide asupra activităţii şi asupra politicii economice şi contabile. 

Adunarea generală a asociaţilor are următoarele atribuţii : 
1. analizează, modifică şi aprobă programul de activitate şi bugetul de venituri şi 

cheltuieli ale societăţii; 
2. decide cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi acordarea de 

garanţii ; 
3. examinează, modifică şi aprobă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, 

după ascultarea rapoartelor şi aprobă modul de utilizare a beneficiilor nete, de către 
societate; 

4. decide cu unanimitate de voturi cu privire la dizolvarea şi lichidarea societăţii , 
fuzionarea sau divizarea acesteia, reducerea sau majorarea capitalului social, 
înstrăinarea bunurilor mobiliare şi imobiliare ale societăţii ; 

5. numeşte şi revocă administratorii şi cenzorii; 
6. aprobă indemnizaţia administratorilor şi cenzorilor societăţii ; 

7. decide cu privire. la modificarea actului constitutiv al societăţii; 
8. decide cu privire la orice problemă care, potrivit legii, este de competenta sa. 

Adunarea generală a asociaţilor se convoacă ori de câte ori este necesar, dar cel 
puţin o data pe an, la cel puţin patru luni de la data încheierii exerciţiului economico
finaciar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 
precedent şi pentru a analiza şi aprobă programul de activitate şi bugetul de venituri şi 
cheltuieli pentru anul în curs. 

Administrarea societăţi i este asigurată, cu puteri depline şi împreună , de către 
un Consiliu de administraţie format din 5 membrii , numiţi de reprezentanţii legali ai 
asociaţilor şi aprobaţi de adunarea generală a societăţii, respectiv: 

OI. Domnisor Mircea, cetăţean român, născut la data de 16.07.1958, în sat 
Purcăreni , comun~ Tărlungeni, jud. Braşov, domiciliat în oraşul Întorsura Buzăul ui, str. 
Ciucaş, bl. 9, se. B, etaj 2, ap. 1 O, jud. Covasna, posesor al C.l. seria KV, nr. 310181, 
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eliberată de SPCELEP Întorsura Buzăului la data de 30.07.2013, având CNP 
1580716140705. 

Dl. Drăgus Ovidiu Ioan, cetăţean român, născut la data de 14.08.1956 în mun. 
Făgăraş, jud. Bra'şov , domiciliat în oraşul Întorsura Buzăului, str. Bisericii nr. 14, jud. 
Covasna, posesor al C.l. serie KV, nr.145449, eliberată de SPCLEP Întorsura Buzăulu i , 
la data de 19.05.2005, avănd CNP 1560814140707. 

Dl. Filofi Constantin, cetăţean român, născut la data de28.1 O. 1961, în com. Sita 
Buzăului , jud. Covasna, domiciliat în Comuna Sita Buzăului, nr. 279, jud. Covasna, 
posesor al C.l. seria KV nr. 319937, eliberată de SPCLEP Întorsura Buzăului , la data de 
10.12.2013, având CNP 1611028140700. 

D-na. Olaru Elena-Maura, cetăţean român, născut la data de 28.10.1978, în 
Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, domiciliată în Barcani, nr. 188, jud. Covasna, 
posesoarea C.l. seria KV nr. 343039, eliberată de SPCLEP Întorsura Buzăului, la data 
de 27.10.2014, având CNP 2781028140706. 

DJ. Sporea Ioan, cetăţean român, născut la data de 02.12.1964, în Întorsura 
Buzăului, jud.Covasna, domiciliat în comuna Vama Buzăului, sat Acriş, nr. 36, jud. 
Braşov, identificat cu C.l. seria BV, nr. 735445, eliberată de SPCLEP Săcele , la data de 
28.01.2011, având CNP 1641202084459. 

Numirea lor este temporară şi revocabilă. Persoanele numite în calitate de 
Administrator trebuie să accepte expres numirea. 

Administrarea societăţii de către administratori, se face în baza unui contract de 
administrare, pentru o perioadă de 2 ani de la data înregistrării societăţii în evidenţele 
Oficiului Registrului Comerţului , contract aprobat de adunarea generala a societăţii. 
Contractul de administrare prevede atribuţiile, drepturile şi obligaţiile, remuneraţia 
membrilor Consiliului de. administraţie, şi orice alte clauze care se impun pentru 
organizarea şi funcţionarea societăţii. 

Preşedintele Consiliului de administraţie va fi ales de către administratori, prin 
hotărâre a acestora. 

Preşeditele Consiliului de administraţie poate avea şi calitatea de director 
general. 

Consiliului de administraţie îi revin, în principal , următoarele atribuţii : 

a. aprobă nivelul salariilor ; 
b. aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Societăţii (care cuprinde şi 

propunerea privind organigrama acesteia), 
c. stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi 

bunurile societăţii; 
d. elaborează şi aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc 

drepturile şi responsabilităţile ce revin personalului societăţii; 
e. prezintă anual Adunării Generale a Actionarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni 

de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, 

bilanţul şi contul de profit şi pierderi, precum şi proiectul programului de 
activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor; 

f. promovează studii şi propune autorităţilor competente tarifele pentru furnizarea 
Serviciilor; 

g. numeşte Directorul General şi directorii diverselor departamente când este cazul; 
h. propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această 

măsură este necesară pentru desfăşurarea activităţii, precum şi înfiinţarea de noi 
unităţi ; 

i. exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală ; 
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j. rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală şi execută hotărârile luate de 
aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv. 

Consiliul de Administraţie va delega conducerea societăţii unui Director General, 
care poate fi si Preşedintele Consiliului de administraţie. Pe durata îndeplinirii 
mandatului, Directorul General va încheia un contract de mandat, în condiţiile stabilite 
prin lege. 

Consiliul de administraţie nu poate delega Directorului General următoarele: 
a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii; 
b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificări i 

financiare; 
c) pregătirea raportului anual , organizarea adunări i generale a actionarilor şi 

implementarea hotărârilor acesteia; 
d) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii. 
Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde 

asupra celor care au solicitat înscrierea opoziţiei lor în registrul deciziilor Consiliului de 
Administraţie. 

Administratorul, care are, cu privire la o anumita problemă, beneficii sau avantaje 
directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societăţii, va trebui să îi informeze pe 
ceilalţi Administratori . 

Directorul General va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a 
Societăţii şi alte responsabilităţi similare care îi sunt delegate de Consiliul de 
Administraţie prin contractul incheiat. 

Directorul General reprezintă Societatea în relaţiile cu terţii şi poate delega 
puterea de reprezentare, prin procură specială cu menţionarea atribuţiilor delegate şi a 
duratei mandatului, cu condiţia ca Directorul General să informeze Consiliul de 
Administraţie cu privire la acest aspect si sa obtina acordul acestuia in acest sens. 
Specimenul de semnătură al Directorului General si al administratorilor societatii, va fi 
depus la Oficiul Registrului Comerţului. 

Directorul General este responsabil de administrarea activităţii, atribuţiile sale 
incluzând următoarele : 

a. să exercite administrarea generală a Societăţii, conform prevederilor legale, 
Actului Constituv şi împuternicirilor conferite de Consiliul de Administraţie; 

b. să execute angajamentele şi hotărârile luate de Consiliul de Administraţie; 
c. să ceară Preşedintelui Consiliului de Administraţie convocarea Adunării 

Generale; 
d. să numească să revoce personalul necesar bunei desfăşurări a activităţii, cu 

excepţia directorilor de departamente numiţi de Consiliul de Administraţie, 
precum şi să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii 
administrative şi regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administraţie; 

e. să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătăţirii 
performanţelor Serviciilor, eficienţei şi eficacităţii administraţiei şi în general 
pentru îndeplinirea cu succes a acţiunilor încredinţate Societăţii; 

f. alte atribuţii conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziţii 
aplicabile. 

Prin hotărârea adunării generale a asociaţilor se poate modifica structura 
conducerii acesteia, societatea putând fi administrata şi de un singur administrator. Sub 
rezerva stipulaţiilor contrare sau a limitărilor decise prin contractul de administrare, 
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Administratorii sunt investiţi cu puteri depline pentru a reprezenta societatea şi pentru a 
acţiona în numele ei, pentru a îndeplini şi autoriza toate actele sau operaţiunile 

referitoare la obiectul de activitate, cu excepţia actelor rezervate în mod expres adunării 
generale a asoicaţilor, fie prin lege, f ie potrivit prevederilor prezentului statut. 
Administratorii sunt răspunzători pentru nerespectarea dispoziţiilor legale, ale 
contractului de administrare şi ale statutului societăţii. Ei vor putea fi revocaţi prin 
hotărârea adunării generale a asociaţilor şi împotriva lor se vor putea lua măsuri de 
tragere la răspundere , conform legi i. 

Pentru remunerarea activităţii, administratorii şi directorul general au dreptul la o 
remuneraţie stabilită prin hotărârea adunării generale a asociaţilor cu respectarea 
dispoziţiilor legale imperative privind salariul minim pe economie, impozitare, protecţie 
socială . 

Administratorii societăţii vor putea primi mandatul de administratori în alte 
societăţi comerciale având acelaşi obiect de activitate, numai cu aprobarea expresă a 
adunării generale a asociaţilor, sub sancţiunea revocării şi a răspunderii pentru daune. 

Administratorii/asociaţii societăţii pot avea calitatea de salariaţi ai acesteia, în 
condiţiile stabilite prin lege. 
Art. 5. Drepturi si obligatii ce decurg din detinerea părtilor sociale 

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 administrator sau de a numi respectiv de a revoca 
administratorii; 

d. dreptul de a participa la împărţirea beneficiilor sub formă de dividende, potrivit 
prevederilor actului constitutiv şi de a primi cetele-părţi ce li se cuvin prin lichidare; 

e. dreptul de informare şi control asupra gestiunii sociale; 
f. dreptul de a cere pe baza unor motive temeinice - dizolvarea societăţii. 

Asociaţii sunt obligaţi să efectueze vărsămintele datorate în cuantumul, 
modalităţile şi termenele prevăzute, să efectueze prestatiile în muncă datorate şi să se 
abţină de la orice fapte sau acte de concurenţă faţă de societate. 

În cazul în care asociatul este administrator el este obligat să respecte întocmai 
prevederile în materie impuse prin Legea nr. 31/1990 cu modificările şi completarile 
ulterioare, coroborate cu art. 1532-1559 Cod civil. 

Art. 6 Retragerea sau excluderea unui asociat 

În cazul în care un asociat nu este de acord cu eventualele modificări ale 
prezentului act constitutiv, el se poate retrage din societate, notificând în scris această 
intenţie celorlalţi asociaţi, cu cel putin 30 de zile înainte de data retragerii efective. 
Înlăuntrul termenului de 30 de zile, adunarea generală a asociaţilor va hotărî asupra 
cererii de retragere precum şi drepturile asociatului retras . Dacă, cu privire la aceste 
aspecte, nu se realizează acordul unanim al asociaţilor, va hotărî instanţa de judecată. 

Asociatul retras din societate are drepturile şi obligaţiile prevăzute pentru 
situaţiile de excludere din societate, pe cale judecătorească. 

Oricare dintre asociaţi va putea cere pe cale judecătorească, excluderea unui 
asociat, în situaţiile expres prevăzute de lege. Excluderea din societate a unuia dintre 
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asociaţi se va putea produce în situaţiile şi cu procedura prevazută de Legea nr. 
31/1990, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 7 Cesiunea părtilor sociale 

Părţile sociale pot fi cedate, parţial sau în totalitate, între asociaţi, modificându-se 
în mod corespunzător actul constitutiv. 

Transmiterea părţilor sociale trebuie înscrisă în registrul comerţului şi în registrul 
de asociaţi al societăţii. Transmiterea are efect faţă de terţi numai din momentul înscrierii 
ei în registrul comerţului. 

Art. 8 Majorarea capitalului social 

Adunarea generală a asociaţilor, în conformitate cu interesele şi posibilităţile 
financiare ale societăţii, va putea decide, prin hotărâre adoptată cu unanimitate de 
voturi, majorarea capitalului social iniţial, cu respectarea cerinţelor de formă şi publicitate 
cerute de legislaţia în vigoare pentru astfel de operaţiune juridică. 

Capitalul social poate fi majorat prin : 
- subscriere de noi aporturi la capital, în numerar şi/sau în natură; 
- încorporarea rezervelor cu excepţia rezervelor legale, precum şi a profitului; 
- alte surse stabilite de adunarea generală a asociaţilor, potrivit reglementărilor 

legale în vigoare 
în cazul în care administratorul/administratorii constata pierderea a jumatate din 

capitalul social, aceştia sunt obligaţi să convoace în termen de maximum 60 de zile, 
adunarea generală extrC~ordinară a asociatilor, care va decide, fie reconstituirea 
capitalului social, fie limitarea sa la valoarea ramasă, fie dizolvarea. 

Adunarea generală a asociaţilor va decide la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar, 
prelevarea a cel putin 5% din profitul net al societăţii în vederea constituirii unui fond de 
rezervă, până ce acesta va atinge minim a 5-a parte a capitalului social. 

Art. 9 Reducerea capitalului social 
Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotărârii adunării generale a 

asociaţilor luată cu unanimitate de voturi, cu condiţia ca acesta să nu scadă sub limitele 
prevazute de lege. 

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 se va putea face numai dupa 60 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României, a hotărârii adunării generale extraordinare a 
asociaţi lor. 

Art.10 Controlul financiar al activităţii societăţii 
Exerciţiul financiar al Societăţii începe la 1 ianuarie şi se termină pe 31 

decembrie al fiecărui an. · Prin excepţie, primul exerciţiu începe la data înmatriculării 
societăţii la Oficiul Registrului Comerţului şi se încheie la data de 31 decembrie. 

Societatea va ţine contabilitatea în lei. În fiecare an Societatea va redacta 
situaţiile financiare, va întocmi contul de profit şi pierderi şi va înregistra activităţile sale 
economice şi financiare în conformitate cu reglementările legale în materie. 

Situaţiile financiare anuale trebuie supuse aprobări Adunării Generale a 
actionarilor în termenul prevăzut de legea română. Situaţiile financiare anuale, precum şi 
raportul administratorilor şi al auditorului financiar vor putea fi consultate de acţionari , la 
sediul social al Societăţii, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării 
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Generale convocate pentru aprobarea lor. Acţiona rii vor putea cere copii ale acestora, 
pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligaţi să depună la Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea 
Generală , o copie a situaţiilor financiare anuale împreună cu raportul administratori lor, 
raportul auditorului financiar, precum şi procesul verbal al Adunării Generale. O copie a 
situaţiilor financiare vizată de administraţia financiară, precum şi documentele mai sus 
menţionate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerţului, care va publica anunţul de 
confirmare a depunerii acestor acte, în "Monitorul Oficial" al României, pe cheltuiala 
Societăţii . 

Controlul financiar intern al societăţii, se v-a efectua de către o societate comercială 
de specialitate. 
Atribuţiile cenzorului: 
-Verifică modul în care este administrat patrimoniul societăţii; 
-Urmăreşte veniturile şi cheltuielile societăţii; 
-Întocmeste rapoarte pe care le prezintă Adunării Generale, inclusiv Raportul de 
dedescarcare de gestiune a Consiliului Societăţii ; 
-Îndepl ineşte orice alte atribuţii cu caracter de verificare şi control stabilite de Adunarea 
Generală 

1n vederea desfăşurării activităţii, Societatea trebuie să ţină următoarele registre : 
Registrele contabile prevăzute de lege; 
Registrul asociaţilor; 
Registrul şedinţelor şi deliberărilor Consiliului de Administraţie; 
Registrul şedinţelor ş i deliberărilor Adunărilor Generale; 
Registrul deliberărilor şi constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar; 
Registrul obligaţiunilor, în caz de emisiune de obligaţiuni ; 

Orice alte registre prevăzute de acte normative speciale. 

Art. 11 Controlul societătii 

Controlul asupra gestiunii societăţii va fi efectuat în orice moment fie direct de 
către asociaţi fie de către împuterniciţii lor. Pentru a putea exercita acest drept de 
control , asociaţilor sau împuterniciţilor legali ai acestora li se va pune la dispoziţie, la 
cerere, toate actele, evidenţele şi documentele solicitate. 

Art.12 Finantarea societăţii 

Finanţarea societăţii se asigura prin capitalul social, prin veniturile societăţii, prin 
creditele pe care societatea le va obţine în caz de nevoie, în relaţiile cu terţii şi/sau de la 
bănci, subvenţii din partea asociaţilor , precum şi din alte surse, conform legi i. 

Art. 13 Veniturile societătii. Stabilirea profitului 
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Veniturile societăţii se realizează prin încasările rezultate din activitatea sa, 
subvenţii de la membrii asociaţi , precum şi din alte surse, potrivit legi i. Profitul se 
stabileşte prin bilanţul contabil aprobat de adunarea generală a asociaţi lo r . 

Profitul se determină potrivit prevederilor legale, în funcţie de părţile sociale 
deţinute de fiecare membru asociat. 

Pierderile se suporta procentual în funcţie de părţile sociale deţinute de fiecare 
membru asociat. 

Art. 14 Evidenta contabilă 

Evidenţa contabilă va fi asigurată şi condusă conform legislaţiei în vigoare. 
Evidenţa contabilă se conduce şi se organizează în lei, în conformitate cu 

prevederile legii contabilităţii şi cu normele elaborate de Ministerul de Finanţe pentru 
societăţile comerciale. Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se întocmesc 
de asemenea în lei. După aprobare, bilanţul contabil anual se va depune pentru 
publicare în Monitorul Oficial, la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Covasna. 

Art. 15 Dizolvarea societătii 

Dizolvarea societăţii se produce în una din urmatoarele situaţii : 
- imposibilitatea realizări i obiectului de activitate 
- hotărârea adunării generale a asociaţilor 
- reducerea capitalului social sub minimul legal, dacă asociaţii nu decid 

completarea acestuia; 
- în alte situaţii prevăzute de lege. 
În caz de dizolvare, societatea va fi lichidata. Lichidarea societăţii se va face de 

unul sau mai mulţi lichidatori desemnaţi de adunarea generală a asociaţilor. 
Din momentul numirii lichidatorilor, mandatul administratorului încetează. 
Lichidatorii au aceeaşi răspundere ca şi administratorul. Ei sunt datori ca odata 

cu intrarea în funcţiune , să facă împreună cu administratorul un inventar, să evalueze 
bunurile societăţii să constate situaţia exactă a activului şi pasivului societăţii. 

Lichidatorii vor putea lua toate măsurile necesare pentru executarea operaţiunilor 
în curs ale societăţii, să constate situaţia exactă a activului şi pasivului societăţi i. 

Lichidatorii vor anunţa public pe creditorii societăţi , cerându-le sa precizeze 
creantele in termenul stabilit de ei. 

Lichidatorii care efectueaza operatiuni ce nu sunt necesare scopului lichidarii 
societatii sunt raspunzatori solidar si personal de executarea acestora. 

Din sumele rezultate din lichidare vor fi îndestulaţi mai întâi creditorii privilegiati , 
cei care deţin garanţii reale, creditorii chirografari şi ceilalţi creditori. După aceea, 
lichidatorii vor întocmi bilanţul de lichidare ş i vor solicita radierea societăţ ii din evidenţele 
Registrului Comerţului , conform legi i. 

Art. 16 Solutionarea diferendelor 

Orice litigiu patrimonial ce se va naşte fie între asociaţi, fie între asociaţi şi 
societate, în măsura în care nu va fi solutionat pe cale amiabilă, va fi rezolvat prin 
arbitraj organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Covasna prin Comisia de Arbitraj, în 
conformitate cu Regulamentul şi Regulile de procedură arbitrală aplicabile în arbitrajul 
comercial organizat de aceasta instituţie. 
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Părţile convin ca hotărârea arbitrală va fi definitivă şi obligatorie. 

Art. 17 Cheltuielile de constituire 

Toate taxele, comisioanele, spezele şi celelalte costuri ocazionate de constituirea 
şi respectiv înmatricularea societăţii în registrul Comerţului vor fi preluate de societate şi 
decontate pe cheltuiala acesteia. 

Art.18 Personalul societătii 

Societatea va organiza realizarea obiectului său de activitate ş i desfăşurarea 
activităţilor curente, putând angaja personal specializat, care va fi salarizat conform 
reglementărilor legale în vigoare, pe bază de negociere. 

Art. 19 Alte clauze 

Orice modificare sau completare adusă prezentului contract sau statutului 
societăţii va fi valabilă dacă a fost adoptată de adunarea generală a asociaţilor cu 
respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevazute de lege. 

Art.20 Dispozitii finale 

Problemele nereglementate în articolele prezentului Act constitutiv vor fi 
reglementate de dispoziţiile Codului comercial şi ale Legii nr.31 /1990 sau ale Leg ii 
nr.51 /2006, a Legii nr. 101/2006 aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării 
Generale a Actionarilor. 

SEMNĂTURA 
ASOCIAŢII 

Oraşul Întorsura Buzăului, prin Consi liul Local , reprezentat de Dîrstar Dorin- Valeriu 

Comuna Sita Buzăului, prin Consiliul Local, reprezentat de Olaru Ioan 

Comuna Barcani, prin Consiliul Local, reprezentat de Arnăut Marian 

Comuna Vama Buzăului, prin Consil iul Local, reprezentat de Roth Cristian Fabian 
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ACT ADITIONAL LA ACTELE CONSTITUTIV~ ALE SOCIETÂTII , , 

COMERCIALE SALUBRITATEA IBSV S.R.L. nr. 4 din februarie 2015 

Subscrisele, persoane juridice: 

Oraşul Întorsura Buzăului prin Consiliul Local al oraşulu i Întorsura Buzăului, cu sediul în 

Întorsura Buzăului, str. Mihai Viteazul nr. 173, cod fi scal4404370, reprezentat de Dîrstar Dorin 
-Valeriu, cetăţean român, născut la data de 19.03.1985 în Întorsura Buzăului, jud. Covasna, 
domiciliat în Întorsura Buzăului, sat Brădet nr. 43, jud. Covasna, identificat cu C.I. seria KV nr. 
300450119.03.2013 eliberată de SPCLEP Întorsura Buzăului, având CNP 1850319142176 legal 
împuternicit în acest scop prin HCL al oraşului Întorsura Buzăului nr. 4112014; 

Comuna Sita Buzăului prin Consiliul Local al comunei Sita Buzăului, cu sediul în Sita 
Buzăului nr. 222, jud. Covasna, cod fiscal 4404460 reprezentat de Olaru Ioan, cetăţean român, 
născut la data de 05.11.1950, domiciliat în Sita Buzăului, sat Crasna nr. 1207, jud. Covasna, 
identificat cu C.I. seria KV nr. 344501 eliberată la data de 11.11.2014 de SPCLEP Întorsura 
Buzăului, având CNP 1501105140700 legal împuternicit în acest scop prin HCL al Comunei Sita 
Buzăului nr. 44/2014; 

Comuna Barcani prin Consiliul Local al comunei Barcani, cu sediul în Barcani, str. Principală 
nr. 266, jud. Covasna, cod fiscal 4404710, reprezentat prin Arnăut Marian, cetăţean român, 
născut la data de 10.08.1987 în Întorsura Buzăului, domiciliat în comuna Barcarti, sat Lădăuţi nr. 
81, jud. Covasna, posesor a C.I. seria KV nr. 258650 eliberat de SPCLEP Întorsura Buzăului la 
data de 08.02.2011, având CNP 1870810142 192, legal împuternicit în acest scop prin HCL 

Barcani nr. 60/2014; 

Comuna Vama Buzăului prin Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, cu sediul în comuna 
Vama Buzăului, str. Principală nr. 425, jud. Braşov, cod fiscal 4728300, reprezentat de Roth 
Cristian Fabian, cetăţean român, născut la data de 01.05.1972 în mun. Sfântu Gheorghe, judeţul 
Covasna, domiciliat în comuna Vama Buzăului, satul Acriş nr. 61, jud. Braşov, posesor al C.I. 
seria BV nr. 633702 eliberat de către SPCLEP Săcele la data de 04.06.2009, având CNP 

1720501080096, legal împuternicit în acest scop prin HCL Vama Buzăului nr. 9112014 

în calitate de asociaţi ai S.C. SALUBRITATEA IBSV SRL, cu sediul în Întorsura Buzăului , str. 
Gheorghe Doja nr. 40/A, jud. Covasna, înregistrat la ORC Covasna sub nr. 1141113/2009, 

au convenit la modificarea prevederilor Actului constitutiv şi a Statutului societăţii, după cum 

urmează: 

Art. 2 se completează cu Cod CAEN 4941 şi va avea următorul cuprins: 

"Domeniul principal de activitate este Colectarea deşeurilor nepericuloase, căruia îi 

corespunde grupa CAEN 3 81 

- Activitatea principală: 

Colectarea deşeurilor nepericuloase, clasa CAEN 3811. 

-Activităţii secundare: 

O 161 - activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 



( 

0230- colectarea produselor forestiere nelemnoase din fl ora spontană 

3530- furnizarea de aburii şi aer condiţionat 

3 812 - colectarea deşeuri lor periculoase 

3 821 - tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 

3822- tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 

3831 -demontarea, (dezasamblarea) maşinilor şi a achipamentelor scoase din uz 

3832- recuperarea materialelor reciclabile sortate 

3900 - activităţi şi servicii de decontaminare 

4221- Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 

4312- lucrări de pregătirea terenului 

4322- Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi aer condiţionat 

4329- Alte lucrări de· instalaţii pentru construcţii 

4677 - comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 

4690 - comerţ cu ridicata nespecializat 

521 O - depezitări 

5221 - activităţi de servicii anexe pentru transp01iuri terestre 

5224 - manipulări 

5229 - alte activităţi anexe transporturilor 

4941 Transport rutiere de mărfuri 

6820 -închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 

8121 -activităţi generale de curăţenie a clădirilor 

8122 - activităţi specializate de curăţenie 

8129- alte activităţi de curăţenie 

8130 - activităţi de întreţinere peisagistică" 

Art. 4 alin. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Administrarea societăţii este asigurată, cu puteri depline şi împreună, de către un 

Consiliu de administraţie format din 5 membrii, numiţi de reprezentanţii legali ai asociaţilor şi 

aprobaţi de adunarea generală a societăţii, respectiv: 

DI. Domnişor Mircea, cetăţean român, născut la data de 16.07.1958, în sat Purcăreni, 

comuna Tărlungeni, jud. Braşov, domiciliat în oraşul Întorsura Buzăului, str. Ciucaş, bl. 9, se. B, 



etaj 2, ap. 10, jud. Covasna, posesor al C.I. seri a KV, nr. 310181, eliberată de SPCLEP Întorsura 
Buzăului la data de 30.07.2013, având CNP 15807 16140705. 

Dl. Drăguş Ovidiu Ioan, cetăţean român, născut la data de 14.08.1956 în mun. Făgăraş, 
jud. Braşov, domiciliat în oraşul Întorsura Buzăului, str. Bisericii nr. 14, jud. Covasna, posesor al 
C.I. serie KV, nr.145449, eliberată de SPCLEP Întorsura Buzăului, la data de 19.05.2005, avănd 
CNP 1560814140707. 

Dl. Filofi Constantin, cetăţean român, născut la data de 28.10.1961, în com. Sita 
Buzăului, jud. Covasna, domiciliat în Comuna Sita Buzăului , nr. 279, jud. Covasna, posesor al 
C.I. seria KV nr. 31993 7, eliberată de SPCLEP Întorsura Buzăului, la data de 10. 12.2013, având 
CNP 1611028140700. 

D-na. Olaru Elena-Ma ura, cetăţean român, născut la data de 28.10.1978, în Sfântu 
Gheorghe, jud. Covasna, domiciliată în Barcani, nr. 188, jud. Covasna, posesoarea C. I. seria KV 
nr. 343039, eliberată de SPCLEP Întorsura Buzăului, la data de 27.10.2014 , având CNP 
2781028140706. 

Dl. Sporea Ioan, cetăţean român, născut la data de 02.1 2.1964, în Întorsura Buzăului, 
jud.Covasna, domiciliat în comuna Vama Buzăului, sat Acriş, nr. 36, jud. Braşov, identificat cu 
C.I. seria BV, nr. 735445, eliberată de SPCLEP Săcele, la data de 28.01.2011, având CNP 
1641202084459. 

Art. 10 alin. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Controlul financiar intern al societăţii, se v-a efectua de către o societatea comercială de 

specialitate. 

Prezentul act adiţional modifică şi completează actul constitutiv al societăţii şi face parte 
integrantă din acesta. 

Prezentul act adiţional va fi depus de doamna Bularca Cecilia la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna în termen de 15 zile de la data încheierii lui pentru 
îndeplinirea cuvenitelor condiţii de formă si publicitate. 

Prezentul act adiţional s-a redactat în _ _ exemplare originale, astăzi ___ _ 

Asociaţii: 

Oraşul Întorsura Buzăului, prin Consiliul Local, reprezentat de Dîrstar Dorin- Valeriu 

Comuna Sita Buzăului, prin Consiliul Local, reprezentat de Olaru Ioan 

Comuna Barcani, prin Consiliul Local, reprezentat prin Arnăut Marian 

Comuna Vama Buzăului, prin Consiliul Local, reprezentat de Roth Cristian Fabian 


