ROMÂNIA

JUDEŢUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL MITRENI
HOTĂRÂRE
referitor la modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al comunei
Mitreni nr. 21/31.03.2021 privind modificarea și completarea HCL nr.45/28 septembrie
2015 privind înființarea Societății "Gospodarul Mitreni" SRL

Consiliul Local al comunei Mitreni, judetul Calarasi, întrunit în ședință ordinară,
astăzi 20 aprilie 2021;

Având în vedere:
referatul de aprobare nr.2393 /19.04.2021 întocmit de către primarul comunei Mitreni,
domnul Ciprian-Constantin Panait prin care propune modificarea Anexei la HCL
Mitreni nr. 21/31.03.2021 2015 privind modificarea și completarea HCL nr.45/28
septembrie 2015 privind infiintarea Societatii "Gospodarul Mitreni" SRL;
raportul de specialitate nr. 2392/19.04.2021, întocmit de către secretarul general al comunei
Mitreni, doamna Mariana Oprican;
avizul comisiei de specialitate juridică și de disciplină de pe langă Consiliul local al comunei
Mitreni, inregistrat cu nr. 91/20.04.2021;
avizul comisiei de specialitate agricultură, activitați economico-financiare, amenajarea
teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism de pe langă Consiliul local al comunei
Mitreni, înregistrat cu nr. 92/20.04.2021;
avizul comisiei de specialitate pentru probleme de invatamant, sanitate și familie, activitați
social-culturale, culte, munca și protectie sociaia și protectie copii, tineret și sport de pe
langa Consiliul local al comunei Mitreni, inregistrat cu nr. 93/20.04.2021;
- Hotărârea Consiliului Local Mitreni nr. 21/31.03.2021 privind modificarea și
completarea HCL nr.45/28 septembrie 2015 privind infiintarea Societatii "Gospodarul
Mitreni" SRL;
Hotărârea Consiliului local al comunei Mitreni nr. 45/28 septembrie 2018, privind
infiintarea Societatii "Gospodarul Mitreni" SRL;

-









În baza:
 prevederilor art.1,2,7.11-13.17, art.36 și 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;
 prevederilor art.7 din Legea nr.24/2010, privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul: dispoziţiilor art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă modificarea art. 10 al Cap. IV din Anexa la Hotărârea Consiliului Local
al comunei Mitreni nr. 21/31.03.2021 2015 privind modificarea și completarea HCL nr.45/28
septembrie 2015 privind infiintarea Societatii "Gospodarul Mitreni" SRL, în sensul că
administratorul va fi nominalizat prin prevederile art. 10, Cap. IV din Statutul societății;
(2) Restul prevederilor din Statutul societății ;,Gospodarul Mitreni” SRL rămân neschimbate.
Art. 2 Se aprobă Statutul societății ;,Gospodarul Mitreni” SRL, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Primarul si SC Gospodarul SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4 Secretarul comunei va lua masuri afişare si de comunicare a prezentei hotărâri celor
interesaţi in termenul prevăzut de lege.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local, TOMA ALEXANDRU
Contrasemnează:
Secretar general comună,
dr. Mariana Oprican

Nr. 30
Adoptata la comuna Mitreni
Astazi 20 aprilie 2021

Nr. consilieri:13
Din care prezenti: 13
Voturi pentru: 13

Anexa la HCL Mitreni nr. 30/
20.04.2021
STATUTUL
Societăţii GOSPODARUL MITRENI S.R.L.

Capitolul I. Denumirea, forma juridică, sediul şi durata.
Art. 1 – Denumirea societăţii.
Denumirea societăţii este Societatea „GOSPODARUL MITRENI” S.R.L., în concordanţă
cu dovada de rezervare denumire nr. 12107/07.09.2015.
În toate actele, facturile, publicaţiile emanând de la această societate, denumirea acesteia va
fi precedată sau urmată de cuvintele „societate cu răspundere limitată” sau de iniţialele
„S.R.L.” şi se va menţiona capitalul social, sediul, numărul de înmatriculare în registrul
comerţului şi codul fiscal.
Art. 2 – Forma juridică a societăţii.
Societatea „GOSPODARUL MITRENI” S.R.L. este persoană juridică română, având
forma juridică de societate cu răspundere limitată. Aceasta îşi desfăşoară activi tatea în
conformitate cu legile şi reglementările în vigoare în România şi cu prezentul statut.
Art. 3 - Sediul societăţii.
Sediul social al societăţii este în sat Mitreni, Str. Murei, Nr.183E, com. Mitreni, Jud.
Călăraşi.
Societatea
„GOSPODARUL MITRENI” S.R.L. poate înfiinţa filiale, sucursale,
reprezentanţe, agenţii şi puncte de lucru situate în localităţi din ţară şi din străinătate.
Sediul social va putea fi mutat in functie de cerintele societatii la o alta adresa conform
prevederilor legale in vigoare.
Art. 4 - Durata societăţii.
Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerţului.
Capitolul II. Asociatul unic, capitalul social, părţile sociale.
Art. 5 – Asociatul unic.
Societatea „GOSPODARUL MITRENI” S.R.L. se constituie prin aportul asociatului unic :
- COMUNA MITRENI prin CONSILIUL LOCAL al comunei MITRENI, Jud. Călăraşi,
cu sediul în sat Mitreni, Str. Museteluluii, Nr. 187, com. Mitreni, Jud. Călăraşi, având
Codul de înregistrare fiscală 3966290, prin reprezentantul comunei Mitreni, domnul
Ciprian-Constantin Panait -primar comuna Mitreni, cetatean roman, ,
Art. 6 – Capitalul social, părţile sociale.
Capitalul social subscris şi vărsat este de 50.000 lei, în numerar, divizat în 1.000 de părţi

sociale, indivizibile în valoare 50 lei fiecare, în întregime subscrise de asociatul unic,
numerotate de la 1 la 1000, aparţinând în totalitate asociatului unic, COMUNA MITRENI prin
CONSILIUL LOCAL al comunei Mitreni, Jud. Călăraşi.
Art. 7 – Drepturile şi obligaţiile ce decurg din părţile sociale.
Părţile sociale aparţin în totalitate şi exclusiv asociatului unic căruia îi aparţin, de asemenea,
în totalitate şi exclusiv beneficiile societăţii, precum şi toate riscurile şi consecinţele pierderilor,
până la limita capitalului social.
Cesionarea partilor este interzisa.
Capitolul III. Obiectul de activitate al societăţii.
Art. 8.- Societatea „GOSPODARUL MITRENI” S.R.L. va avea ca obiect de activitate
urmatoarele :
8.1. Obiect de activitate principal : caen 3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase;
8.2.Obiecte de activitate secundară :
- caen 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor
producătoare de seminţe oleaginoase;
- caen 0112 - Cultivarea orezului;
- caen 0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor;
- caen 0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile;
- caen 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
- caen 0121 - Cultivarea strugurilor;
- caen 0124 - Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase;
- caen 0125 - Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor
- şi a altor pomi fructiferi;
- caen 0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase;
- caen 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire;
- caen 0141 - Creşterea bovinelor de lapte;
- caen 0142 - Creşterea altor bovine;
- caen 0143 - Creşterea cailor şi a altor cabaline;
- caen 0145 - Creşterea ovinelor şi caprinelor;
- caen 0146 - Creşterea porcinelor;
- caen 0147 - Creşterea păsărilor;
- caen 0149 - Creşterea altor animale;
- caen 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea
animalelor);
- caen 0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală;
- caen 0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor;
- caen 0163 - Activităţi după recoltare;
- caen 0164 - Pregătirea seminţelor;
- caen 0210 - Silvicultură şi alte activităţi forestiere;
- caen 0220 - Exploatarea forestieră;
- caen 0312 - Pescuitul în ape dulci;
- caen 0322 - Acvacultura în ape dulci;
- caen 1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii;

-

caen 1012 - Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre;
caen 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre);
caen 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume;
caen 1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.;
caen 1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor;
caen 1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor;
caen 1061 - Fabricarea produselor de morărit;
caen 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de
patiserie;
caen 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;
caen 1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie;
caen 1391 - Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare;
caen 1396 - Fabricare de articole tehnice şi industriale din textile;
caen 1399 - Fabricarea altor articole textile n.c.a.;
caen 1412 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru;
caen 1419 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte;
caen 1610 – Tăierea şi rindeluirea lemnului;
caen 1621 - Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn;
caen 1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri;
caen 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii;
caen 1624 - Fabricarea ambajelor de lemn;
caen 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paieţi din
alte materiale vegetale împletite;
caen 2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică;
caen 2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă
arsă;
caen 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
caen 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;
caen 2363 - Fabricarea betonului;
caen 2364 - Fabricarea mortarului;
caen 2365 - Fabricarea produselor din azbociment;
caen 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment;
caen 2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor
metalice;
caen 2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
caen 3240 - Fabricarea jocurilor şi jucăriilor;
caen 3291 - Fabricarea măturilor şi periilor;
caen 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
caen 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;
caen 3312 - Repararea maşinilor;
caen 3511 - Producţia de energie electrică;
caen 3512 - Transportul energiei electrice;
caen 3513 - Distribuţia energiei electrice;
caen 3514 - Comercializarea energiei electrice;

-

caen 3522 - Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte;
caen 3523 - Comercializarea combustibilior gazoşi, prin conducte;
caen 3600 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei;
caen 3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate;
caen 3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase;
caen 3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;
caen3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
caen 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale;
caen 4211 Lucrări de construcţie a drumurilor şi autostrăzilor;
caen 4213 Construcţia de poduri;
caen 4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide;
caen4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi
telecomunicaţii;
caen4291 Construcţii hidrotehnice;
caen4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.;
caen4311 Lucrări de demolare a construcţiilor;
caen4312 Lucrări de pregătire a terenului;
caen4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii;
caen4321 Lucrări de instalaţii electrice;
caen4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat;
caen4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii;
caen4331 Lucrări de ipsoserie;
caen4332 Lucrări de tâmplărie;
caen 4333 Lucrări de pardosire;
caen 4334 Lucrări de vopistorie, zugrăveli şi montări de geamuri;
caen4339 Alte lucrări de finisare;
caen4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase;
caen4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.;
caen 4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse;
caen 4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului
neprelucrat;
caen 4622 - Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor;
caen 4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii;
caen 4624 - Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate;
caen 4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor;
caen 4632 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne;
caen 4633 - Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor
comestibile;
caen 4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
caen 4661 - Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor;
caen 4665 - Comerţ cu ridicata al mobilei de birou;
caen 4666 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou;
caen 4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente;
caen 4671 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor

-

-

derivate;
caen 4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi
echipamentelor sanitare;
caen 4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat;
caen 4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă
de produse nealimentare;
caen 4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu
amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine
specializate;
caen 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor
şi pieţelor;
caen 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
caen 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
caen 4942 - Servicii de mutare;
caen 4950 Transporturi prin conducte;
caen 5210 - Depozitări;
caen 5320 Alte activităţi poştale şi de curier;
caen 6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
caen 6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
caen 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
caen 7111-Activitati de arhitectura;
caen 7112- Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.
caen 7711 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere
uşoare;
caen 7721 Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament
sportiv;
caen 7731 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole;
caen 7732 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii;
caen 7739 - Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri
tangibile n.c.a.;
caen 8010 Activităţi de protecţie şi gardă;
caen 8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor;
caen 8129 - Alte activităţi de curăţenie;
caen 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică;
caen 8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;
caen 8411 Servicii de administraţie publică generală;
caen 8424 Activităţi de ordine publică şi protecţia civilă;
caen 8425 Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora;
caen 8430 Activităţi de protecţie socială obligatorie;
caen 8551 Învăţământ în domeniul sportiv;
caen 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.;
caen 8730 - Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate
în incapacitate de a se îngriji singure;
caen 8790 - Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a. ;

- caen 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole);
- caen9002 Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole);
- caen9003 Activităţi de creaţie artistică;
- caen9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole;
- caen9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor;
- caen9102 Activitţi ale muzeelor;
- caen 9311 - Activităţi ale bazelor sportive;
- caen 9312 Activităţi ale cluburilor sportive;
- caen 9319 Alte activităţi sportive;
- caen 9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii;
- caen 9329 Alte activităţi recreative şi distractive;
- caen 9603 Activităţi de pompe funebre şi similare;
- caen 9900 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale.
În realizarea obiectului său, societatea va putea încheia contracte de colaborare sau/şi de
cooperare cu persoane fizice şi/sau juridice române şi străine.
Capitolul IV. Funcţionarea societăţii.
Art. 9.- Conducerea societăţii.
În calitate de asociat unic, COMUNA MITRENI prin CONSILIUL LOCAL al com.
Mitreni, Jud. Călăraşi, are drepturile şi obligaţiile stabilite de lege pentru adunarea generală,
adică :
- să aprobe bilanţul şi să dispună asupra beneficiului net;
- să desemneze administratorul şi cenzorii, să-i revoce şi să le dea descărcare de
activitatea lor;
- să decidă urmărirea administratorilor sau a cenzorilor pentru daunele pricinuite
societăţii, desemnând şi persoana care să exercite această urmărire;
- să modifice statutul urmând procedura legală.
În orice moment de la începerea efectivă a activităţii, asociatul unic are latitudinea de a
numi un cenzor care va trebui să fie contabil autorizat să verifice dacă bilanţul şi contul de
beneficii şi pierderi sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele şi dacă acestea din urmă
sunt ţinute corect.
Cenzorii sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixă pe care o determină asociatul unic.
În orice act, scrisoare sau publicaţie, emanând de la societate, se va arăta în mod obligatoriu,
denumirea, nr. de ordine în Registrul Comerţului, sediul societăţii şi capitalul social.

Art. 10.- Administrarea societăţii.
Societatea va fi administrată de un administrator în persoana domnului DRAGNEA Ionel, care
dețiine puteri depline şi este numit pe perioadă determinată de 3 ani, prin hotărâre a
Consiliului local al conunei Mitreni.
Administratorul are și calitatea de salariat al societății, în baza unui contract individual de
muncă încheiat pe perioadă determinată.
Reprezentarea este generală, urmând fi exercitată în raporturile cu alte societăţi, cu organele
financiar bancare, cu organele statului şi ale justiţiei, precum si în raporturile cu partenerii
contractuali şi cu salariaţii societăţii, exercitarea acestor prerogative realizându-se separat.

Puterile și răspunderile administratorului vor fi stabilite prin hotărârea asociatului unic.Hotarâre a Consiliului local Mitreni. Schimbarea reprezentanților societăţii se hotărăşte de
asociatul unic, cu respectarea condiţiilor de formă şi publicitate prevăzute de lege.
Capitolul IV. Controlul gestiunii societăţii şi activitatea societăţii.
Art. 11.- Controlul gestiunii societăţii.
Gestiunea societăţii este controlată de asociatul unic, CONSILIUL LOCAL al com.Mitreni,
Jud. Călăraşi, care dă descărcare de gestiune administratorului.
Art. 12.- Activitatea societăţii.
Societatea întocmeşte bilanţul şi va întocmi anual bilanţul şi contul de profit şi pierderi,
având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. Administratorul
trebuie să prezinte cenzorului, cel puţin o dată pe an, bilanţul exerciţiului precedent, însoţit de
documente justificative. După verificarea tuturor acestor documente, cenzorul va face
asociatului unic un raport amănunţit.
Asociatul unic va depune bilanţul în termen de 15 zile la Registrul Comerţului, pentru a
putea fi înregistrat în registru şi publicat în Monitorul Oficial.
Capitolul VI. Dizolvarea, fuziunea şi lichidarea societăţii.
Art. 13.- Dizolvarea societăţii.
(1) Societatea“ GOSPODARUL MITRENI ” SRL se vadizolva in urmatoarelesituatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- reducerea capitalului social sub limita minima admisa de lege, daca dupa
consumarea fondului de rezerva, asociatul unic nu il completeaza;
- hotararea Consiliului Local al Comunei Mitreni;
- insolventa urmata de lichidare.
(2) Dizolvarea societatii se va inregistra la Oficiul Registrului Comertului si se publica in
Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
(3) Fuziunea sau divizarea societatii se poate face in conditiile prevazute de art.223 – 245 din
Legea nr.31/1990 a societatilorcomerciale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Art. 14.- Fuziunea societăţii.
Fuziunea cu altă societate poate fi hotărâtă de asociatul unic. Cu ocazia fuziunii, societatea
întocmeşte bilanţul pe care îl depune la Registrul Comerţului, pentru menţionare.
Art. 15.- Lichidarea societăţii.
Numirea lichidatorilor se va face de către administratorul unic sau de succesorii legali.
Pentru lichidarea societăţii, vor fi numiţi cel puţin doi lichidatori, din categoria profesională a
juriştilor sau economiştilor.
După aprobarea socotelilor şi finalizarea lichidării, registrele şi actele societăţii, se vor
depune la reprezentantul societăţii, care le va păstra şi le va conserva timp de 5 ani.
Capitolul VII Forţa de muncă.
Art. 16.- Forţa de muncă.
Încadrarea salariaţilor se face pe bază de contract de muncă, cu respectarea reglementărilor
legale.
Salarizarea se stabileşte prin acordul liber al părţilor, cu respectarea limitei minime de

salarizare prevăzute de lege.

Capitolul VIII Modificarea statutului şi asocierea.
Art. 17.- Modificarea statutului.
Prezentul statut poate fi modificat numai de către asociatul unic cu respectarea condiţiilor
de formă şi publicitate prevăzute de lege.
Art. 18.- Asocierea.
Asociatul unic al acestei societăţi nu poate avea această calitate într -o altă societate cu
răspundere limitată.

Capitolul IX Litigiile.
Litigiile societăţii cu persone fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti
de drept comun.
Litigiile dintre societate şi personalul care l-a angajat se rezolvă în conformitate cu legislaţia
muncii.
Capitolul X Dispoziţiile finale şi tranzitorii.
Acolo unde nu are prevederi exprese, prezentul statut se completează cu dispoziţiile Legii
nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, Codului Comercial şi ale celorlalte legi conexe.
Prezentul act constitutiv a fost redactat şi semnat de către parte, azi, data certificării, în 6
(şase) exemplare originale.
Prezentul statut, modificat și completat, intră în vigoare la data dobândirii de către societate a
certificatului constator al ONRC, conform legii.

ASOCIAT UNIC,
Comuna Mitreni prin Consiliul Local al com. Mitreni, Jud. Călăraşi
reprezentat prin primar Ciprian-Constantin Panait
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local, TOMA ALEXANDRU

Contrasemnează:
Secretar general comună,
dr. Mariana Oprican

