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PROIECT de hotărâre  nr. 5820/ 9.06.2022 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  inițierii  procedurilor pentru înființarea unei societății comerciale cu răspundere 

limitată de drept privat și interes local cu asociat unic comuna Roseți, județul Călărași 

  

Consiliul Local al comunei Roseţi, judeţul Călăraşi, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru convocată 

de îndată  la data de 9 Iunie 2022, 

Având  în vedere: 

- Prevederile art. 1, art.2, art.7, art.13, art.17, art. 36, art.191-206 din Legea nr. 31/1990 privind 

societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

- Prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile art. 1, art.2, art.7, art.11-13, art. 35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 32-39 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și juridice 

- Prevederile  art.7 din Legea nr.24/2010, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 

actelor normative, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;  

Analizând: 

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 5818/08.06.2022, 

-Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 5819/8.06.2022, întocmit de primarul comunei Roseți cu 

pribire la necesitatea aprobării înființării unei societăți comerciale cu acționar unic comuna Roseți, 

județul Călărași în vederea aplicării prin PNRR  la Componenta C6- Energie- în vederea înființării 

unui parc fotovoltaic în comuna Roseți, 

-Dovada nr. 14749 din 27.05.2022 eliberată de Oficiul registrului comerțului de pe lângă Tribunalul 

Călărași privind disponibilitatea și rezervarea firmei ADMINISTRATIV SERV ROSEȚI S.R.L., 

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local nr. 1, nr.2, nr. 3 din 09.06.2022, 

-Prevederile H.C.L. Roseți nr. 24 din 27.04.2022, privind alegerea președintelui de ședință, 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a),  lit.d) coroborate cu prevederile alin.(3) 

lit.d). lit.e), art. 130, art.  139 alin.(3) lit.e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Roseți, adoptă prezenta  

 

HOTĂRÂRE 

Art.1. (1) Se aprobă  inițierea procedurilor privind înființarea societății comerciale cu răspundere 

limitată, de interes local, cu asociat unic COMUNA ROSEȚI, județul Călărași, ’’ADMINISTRATIV 

SERV ROSEȚI S.R.L.’’,  cu sediul în comuna Roseți, județul Călărași, strada G-ral Dragalina, nr. 20, 

reprezentată de primarul comunei Roseți  domnul Nicolae Râjnoveanu, cetățean român născut la data 

de 16.07.1950, domiciliat în comuna Roseți, județul Călărași, str. Largă, nr. 42-44, identificat cu CNP-

1500716510036, legitimat cu C.I. seria KL, nr. 254333, eliberată la data de 15.07.2008 de către 

SPCLEP Călărași, valabilă până la data de 16.07.2068.  



 

          (2)   Societatea comercială  nou prevăzută la alin.(1) va dobândi personalitate juridică după 

înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași și va funcționa sub 

autoritatea Consiliului Local Roseți, județul Călărași cu următoarele elemente de organizare: 

a)Forma juridică a societății- societate comercială cu răspundere limitată, 

bAsociat unic-COMUNA ROSEȚI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI 

c)Denumirea societății nou înființate-ADMINISTRATIV SERV ROSEȚI S.R.L., 

d)Sediul social- Comuna Roseți, județul Călărași,str. G-ral Dragalina, nr. 20, 

e)Administrator-Baraitaru Ștefan Alexandru, legitimat cu C.I. seria KL nr. 661745, eliberată la data de 

21.02.2022 de către SPCLEP Călărași, domiciliat în Călărași, strada Panduri nr. 13, bl. G4, sc.2A, etaj 

1, ap. 5, județul Călărași, 

f)Obiect principal de activitate-producerea de energie electrică(în scopul comercializării și/sau 

consumului propriu în cadrul societății) corespunzătoare diviziunii 35-Producția și furnizarea de 

energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat clasa CAEN 3511- Producție de energie 

electrică, 

g) Capitalul social subscris și vărsat integral  de asociatul unic comuna Roseți, județul Călărași este de 

200 lei, divizat în 20 de părți sociale a câte 10 lei fiecare, subscrise de asociatul unic, aparținând în 

totalitate asociatului unic-COMUNA ROSEȚI, prin Consiliul Local al comunei Roseți, județul 

Călărași,  respectiv 100% din capitalul societății și este proprietatea comunei Roseți, 

h) Durata societății nou înființate este nelimitată, începând cu data înregistrării acesteia la Oficiul 

Registrului Comerțului-județul Călărași,  

i) Părțile sociale aparțin în totalitate și exclusiv asociatului unic comuna Roseți, căruia îî aparțin de 

asemenea  în totalitate și exclusiv beneficiile viitoare ae societății precum și toate riscurile și 

consecințele pierderilor până la limita capitalului social. 

Art. 2 Se aprobă darea în folosință gratuită a unui spațiu destinat sediului social al societății 

ADMINISTRATIV SERV ROSEȚI S.R.L., în suprafață de 20 m.p. situat în comuna Roseți, județul 

CălăraȘi, str. G-ral Dragalina pentru care se împuternicește primarul comunei Roseți în vederea 

semnării contractului de comodat. 

Art.3. Cheltuielile ocazionate de formalitățile premergatoare, respectiv finalizarea procedurilor de 

constituire a societății comerciale ADMINISTRATIV SERV S.R.L. se vor suporta din bugetul local al 

comunei Roseți. 

Art.4. Se împuternicește d-l Baraitaru Ștefan-Alexandru ca reprezentant al asociatului unic-comuna 

Roseți, legitimat cu C.I. seria KL nr. 661745, eliberată la data de 21.02.2022 de către SPCLEP 

Călărași, domiciliat în Călărași, strada Panduri nr. 13, bl. G4, sc.2A, etaj 1, ap. 5, județul Călărași, să 

efectueze toate demersurile și să semneze toate cererile și actele necesare pentru obținerea 

documentelor necesare înființării societății comerciale cu răspundere limitată, cu asociat unic Comuna 

Roseți, subordonată Consiliului Local al comunei Roseți la Oficiul Regitrului Comerțului de pe lângă 

Tribunalul Călărași. În vederea realizării acestui mandat d-l Baraitaru Ștefan Alexandru nu este 

remunerat. 

Art.5. Se împuternicește primarul comunei Roseți, județul Călărași șă semneze actul constitutiv al 

societății, act constitutiv ce va fi supus aprobării Consiliului Local al comunei Roseți. 

Art.6. Revocarea administratorului societății se face prin hotărarea Consiliului Local al comunei 

Roseți. 

Art.7. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 

554/2004. 

Art.8. -Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Roseți și  

administratorul desemnat, d-l Baraitaru Ștefan-Alexandru. 
 - Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 

comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Roseți, Instituției Prefectului-judeţul Călărași, d-lui 



Braitaru Ștefan Alexandru şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa 

www.comunaroseti.ro-eticheta monitorul oficial local și prin afișaj la sediul Primăriei comunei Roseți.  

 

 

 
               INIȚIATOR PROIECT                                            AVIZAT  PENTRU LEGALITATE, 

            PRIMARUL  COMUNEI ROSEȚI                                           SECRETAR GENERAL    

                 Nicolae RÂJNOVEANU                                                             Lavinia TĂNASE 
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