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PROIECTE DE HOTĂRÂRENR.£

privind asocierea Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Ialomița cu unităţile administrativ
teritoriale acţionarela operatorul regional SC Urban SA Slobozia în vederea participăriila
capitalul social al acestuia, în calitate de acţionar cu drepturi depline

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. /36/7/074//0%06.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean

Ialomiţa,
Examinând:

goe

- Raportul de specialitate nr. H2032jotl--l
2021 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publiceși al
Compartimentului Coordonare Societăţi, Servicii şi Instituţii Publice Subordonate;

- Avizul nr.
obligaţii şi incompatibilități;

2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,

- Avizulnr.
din
2021 al Comisiei de urbanism, amenajareateritoriului, dezvoltare
regională, protecția mediului şi turism,
- Avizul nr.
.2021 al Comisiei economico-financiare și agricultură,
- Certificatul constatator nr. 6677/10.05.2021 eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Ialomiţa,

În conformitate cu :

- prevederile art. 92 alin.(2) lit.b), art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. m), art. 173 alin.(1) lit.e)

şi alin.(7) lit.a), art. 175 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare;

-prevederile Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare;

- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art.] Se aprobă asocierea Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Ialomiţa cu Unităţile
Administrativ Teritoriale Municipiul Slobozia, Comuna Ciulniţa, Comuna Cosâmbeșşti, Comuna
Mărculești şi Comuna Scânteia, în vederea participării Judeţului Ialomiţa la capitalul social al
operatorului regional SC URBAN SA Slobozia, cu sediul social în Slobozia, str. Aleea Crinilor, nr.1,

înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa cu nr. ] 21/259/1998,
CUL RO 11316859, în calitate deacţionarcudrepturi depline,
Art.2 Se aprobă Actul constitutiv, actualizat, al operatorului regional SC URBAN SA Slobozia,
în forma prevăzutăîn anexa care face partieintegrantă din prezenta hotărâre.

gi
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Art.3(1) Se aprobă participarea Judeţului Ialomiţa la capitalul social al operatorului regional
SC URBAN SA Sloboziacu suma de 405.155 lei reprezentând 162.062 acţiunia 2,5 leifiecare.
(2) Capitalul social al operatorului regional SC URBAN SA Slobozia, în sumă totală de

578.792,50 lei, reprezentând un număr de 231.517 acțiuni a 2,50 lei fiecare, este deținut de acţionari
după cum urmează:
- Județul Ialomiţa — 162.062 acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare
totală de 405.155 lei, reprezentând 70,00004 % din capitalul social. Participare la profit 70,90004
% şi participare la pierderi 70,00004 %.
- Municipiul Slobozia — 66.255 acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare

totală de 165.637,50 lei, reprezentând 28,61776 % din capitalul social. Participare la profit

28,61776 % şi participare la pierderi 28,61776 %,
- Comuna Ciulniţa — 800 acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală

de 2.000 lei, reprezentând 0,34555 % din capitalul social, Participare la profit 0,34555 % şi

participare la pierderi 0,34555 %,
- Comuna Cosâmbeșşti - 800 acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare
totală de 2.000 lei, reprezentând 0,34555 % din capitalul social. Participare la profit 0,34555 % şi
participare la pierderi 0,34555 %,;
- Comuna Mărculești - 800 acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare

totală de 2.000 lei, reprezentând 0,34555 % din capitalul social. Participare la profit 0,34555 % şi
participare la pierderi 0,34555 %,

- Comuna Scânteia - 800 acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală

de 2.000 lei, reprezentând 0,34555 % din capitalul social. Participare la profit 0,34555 % şi
participare la pierderi 0,34555 %.
(3) Suma menţionată la alineatul (1) va fi asigurată din bugetul judeţului Ialomiţa pe anul 2021.

Art.4 Se desemnează domnul Marian Pavel, Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, cetăţean
român,
născut
la
data
de
„
în localitatea
„
domicilhat în
„

posesor

al

C.I.

seria

„nr,

„

eliberată

de

„ la data de
în calitate de reprezentant de drept al Judeţului Ialomiţa în
cadrul Adunării Generale a Acţionarilor operatorului regional SC URBAN SA Slobozia.

Art.5 Se împuterniceşte domnul Marian Pavel, Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, să

semneze toate documentele necesare participării Judeţului Ialomiţa la capitalul social al operatorului

regional SC URBAN SA Slobozia şi înregistrării modificării Actului constitutiv al societăţii la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa.

Art.6 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre se comunică, spre
ducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa şi, spre știință, Adunării Generale a
Acţionarilor din cadrul operatorului regional SC URBAN SA Slobozia, UAT-urilor acţionare ale

operatorului regional SC URBAN SA Slobozia, menţionate la art.1), Direcţiei Buget Finanţe, Direcţiei
Coordonare Organizare, Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, Compartimentului Coordonare Societăţi,

Servicii şi Instituţii Publice Subordonate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţași Instituţiei Prefectului
— Judeţul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa — Secţiunea "Monitorul
Oficial al Judeţului”.

PREŞEDINTE
MARIAN PAVEL

AVIZAT,
Secretarul general al județului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU
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SOCIETATEA COMERCIALĂ

URBAN S.A,
Sediul: Romania, Jud. Ialomiţa, Mun. Slobozia, Str. Aleea Crinilor, Nr.1

Capital Social: 578,792,50 lei, J 21/259/1998 C.UL.: 11316859

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
AL SOCIETAȚII COMERCIALE
URBAN SA.
În conformitate cu Legeanr. 31/1990 republicata si modificata, s-a procedat la întocmirea prezentului

Act Constitutiv actualizat cu toate modificările la zi, implicând anularea Actului Constitutiv anterior, in
următoarele condiţii:
Capitolul I: Forma, denumirea, sediul, durata, emblema

Art.l Denumirea societăţii comerciale este URBAN S.A.
In toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile, alte acte emanand de la societate., se va menţiona

denumirea,forma juridica,sediul social, numărul din Registrul Comerţuluisi Codul Unic deînregistrare.

Art. 2 Formajuridica a societăţii este societate pe acţiuni, persoana juridica romana, care îsi desfasoara

activitatea in conformitate cu legile romane si prevederile prezentului Act Constitutiv.

Art.3 Sediul(filiale sau sucursale)
Sediul societaţii este in tara Romania, jud. Ialomiţa, mun. Sobozia,str.Aleea Crinilor, nr. 1.
La dataactualizării societatea nuarefiliale sau sucursale.
Pe parcursul funcţionarii societatea va putea sa deschidă filiale, sucursale.

De asemenea, societatea va putea infiinta sau desființa agenţii, puncte de lucru si alte subunități, fara ca
acesta sa constituie o modificare a Actului Constitutiv,
Sediul societăţii poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotărârii adunării generale a
acţionarilor.

Art. 4 Durata societății.

Societatea s-a constituit pe o perioadanelimitata,începând cu dataînmatriculării in Registrul Comerţului.
Prin voinţa acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale, se poate schimba ataţ formajuridica cat si
sediul societății.

CapitolulII: Obiectul de activitate al societăţii
Art.5 Domeniul principal: 360 Captarea,tratarea si distribuţia apei.
Activitate principala:

3600 Captarea,tratarea si distribuţia apei
Activităţi secundare:
0162 Activitati auxiliare pentru creşterea animalelor
3312 Repararea maşinilor
3530 Furnizarea de abur si aer condiționat
3700 Colectareasi epurarea apelor uzate
3811
Colectarea deşeurilor nepericuloase
3812 Colectarea deşeurilor periculoase
3821 Tratarea si eliminarea deşeurilor nepericuloase

3822 Tratarea si eliminarea deşeurilor periculoase
3900 Activităţi si servicii de decontaminare

4110
4120
4211
4212

Dezvoltare (promovare) imobiliara
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale si nerezidentiale
Lucrări de construcţii a drumurilor si autostrăzilor
Lucrări de construcţii a cailor ferate de suprafaţasi subteme

4213
4221
4222
4291
4299
4311
4312
4313
4321
4322
4323
4331

Construcţia de podurisi tuneluri
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentrufluide
Lucrări de construtii a proiectelorutilitare pentruelectricitatesi telecomunicaţii

Construcţii hidrotehnice
Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a
Lucrări de demolare a construcţiilor

Lucrări de pregătire a terenului
Lucrări de foraj si sondaj pentru construcţii

Lucrări de instalaţii electrice
Imorări de instalaţii sanitare de încălzire si de aer condiţionat
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcții

Lucrări de ipsoserie
Furcrărite tamptarie st-tulgherie
4333 Lucrări de pardosire si placare a pereţilor
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli si montări de geamuri
4339 Alte lucrări de finisare
42-20
+32

4391 Lucrări de invelitori, şarpante si terase la construcții
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4511 Comerţ cu autoturisme si autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
4519 Comerţ cu alte autovehicule
4520 întreţinerea si repararea autovehiculelor
4531 Comerţ cu ridicata de piesesi accesorii pentru autovehicule
4532 Comerţ cu amănuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
4611 Intremedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, matreii prime textile si cu
semifabricate
4612 Intermedieri in comerțul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos si materiale de construcţii
4614 Intermedieri in comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave si avioane
4615 Intermedieri in comerțul cu mobila, articole de menaj si de fierărie
4616 Intermedieri in comerțulcutextile, confecții din blana, incaltamintesi articole din piele
4617 Intermedieri in comerțulcu produse alimentare, băuturi si tutun
4618 Intermedieri in comerțul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 Intermedieri in comerțul cu produse diverse
ATI Comerţ cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare,
băuturisi tutun
4730 Comerţ cu amănuntulal carburanţilor pentru autovehicule in magazine specializate
A7TI Comerţ cu amănuntulal îmbrăcămintei, in magazine specializate
4775 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate
4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
4932 Transporturi cu taxiuri
4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare
4950 Transporturi prin conducte
5221 Activităţi de servicii anexe pentru activitatiterestre
5610 Restaurante
5630 Barurisi alte activitati de servire a băuturilor
5811 Activitati de editare a cariilor
5812 Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
5813 Activitati de editare a ziarelor
5814 Activitati de editarea revistelorsi periodicelor
5819 Alte activitatide editare
5821 Activitati de editare jocurilor de calculator
5829 Activitati de editare a altor produse software
5920 Activitati de realizarea înregistrărilor audio si activitati de editare muzicala
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio
6020 Activitati de difuzare a programelordeteleviziune

6201
6202
6203
6209
6311
6312
6399
6810
6820
6831
6832
TIII

Activitati de realizarea soft-ului la comanda( software orientat client)

Activitati de consultanta in tehnologia informaţiei

Activitati de management (gestiunesi exploatare) a mijloacelor de calcul

Alte activitati de servicii privind tehnologia informaţiei

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitiati conexe

Activitati web

Alte activitati de servicii informaţionale n.c.a.
Cumpărarea si vanzarea de bunri imobiliare proprii
Închiriereasi subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau subinchiriate

Agenţii imobiliare

Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

Activitati de arhitectura
etie-si-Consultanta-tehnica
7120 Activitati de testărisi analizetehnice
7410 Activitati de design specializat
7430 Activitati de traducere scrisa si orala ( interpreti)
7490 Alte activitati profesionale,ştiinţifice si tehnice n.c.a.
77U Activitati de închiriere si leasing cu autoturismesi autovehicule uşoare
7712 Activitati de închiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7721 Activitati de închiriere si leasing cu bunuri recreaționalesi echipament sportiv
7722 Închirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)
7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodăreşti n.c.a.
7731 Activitati de inchiriere si leasing cu maşini si echipamente agricole
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu maşini si echipamente pentru construcţii
7733 Activitati de inchiriere si leasing cu maşinisi echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7734 Activitati de inchiriere si leasing cu maşini si echipamente de transport pe apa
7735 Activitaţi de inchiriere si leasing cu maşini si echipamente de transport aerian
7739 Activitati de inchiriere si leasing cualte maşini, echipamentesi bunuri tangibile n.c.a.
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7810 Activitati ale agenţiilor de plasarea forţei de munca
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare
8129 Alte activitati de curăţenie
8211 Activitati combinate de secretariat
8219 Activitati de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (caii center)
8230 Activitati de organizare a expozițiilor, târgurilor si congreselor
8291 Activitati ale agenţiilor de colectare sia birourilor (oficiilor) de raportare a creditului.
8292 Activitati de ambalare
8299 Alte activitatideservicii suport pentru întreprinderi n.c.a
8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreaţional
8552 Invatamant in domeniulcultural (limbi străine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)
86090 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
8710 Activitatiale centrelor de îngrijire medicala
8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale
8730 Activitati ale căminelor de batrani si ale căminelor pentru persoanele aflate in incapacitate de a se

îngriji singure

9001
9002
9200
9311
9319
9321
9329
9511
9609

Activitati de interpretare artistica ( spectacole)
Activitati suport pentruinterpretareaartistica (spectacole)

Activitati de jocuri de noroc si pariuri
Activitati ale bazelor sportive

Alte activitai sportive

Bâlciurisi parcuri de distracţii

Alie activitati recreative si distractive n.c.a.

Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

Alte activitati de servicii n.c.a.

Nupotface obiectul de activitate al acestei societăţi, activitatile interzise de legea romanasau cele

care constituie monopol de stat.

Pentru funcţionareasocietăţii se vor respecta prevederile legale care condiţionează desfasurarea unor

activitati după obţinerea avizelor legale de la organele competente.
In realizarea obiectului de activitate, societateava plaţi taxele si impozitele prevăzute de legislația

in vigoare.

Capitolul III Capitalul social, acţiuni
Art. 6 Capitalul social: Capitalul social este de 578.792,50 lei.

Capitalul social subscris este fixat la suma de 578.792,50 lei

Capitalul social este divizat în 231.517 acțiuni nominative cu valoare nominala de 2,50 ler.

Acţiunile emise de societate sunt de valoare egala, dând drepturi egale posesorilor neacordandu-se avantaje
fondatorii. Aportul la capitalul social, cota de participare , componenta capitalului social si numărul de

acţiuni nominativein forma dematerializata se prezintă la data actualizării după cum urmează:

- Judeţul Ialomiţa — 162.062 acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de
405.155 lei, reprezentând 70,00004 % din capitalul social. Participare la profit 70,00004 % şi participare la
pierderi 70,00004 %.
- Municipiul Slobozia — 66.255 acţiuni, integralplătite, reprezentând aportul în numerarîn valoare totală de

165.637,50 lei, reprezentând 28,61776 % din capitalulsocial. Participare la profit 28,61776 % şi participare

la pierderi 28,61776 %;

- Comuna Ciulniţa — 800 acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000

lei, reprezentând 0,34555 % din capitalul social. Participare la profit 0,34555 % şi participare la pierderi
0,34555 %,;

- Comuna Cosâmbeşti - 800 acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de

2.000 lei, reprezentând 0,34555 % din capitalul social. Participare la profit 0,34555 % şi participare la

pierderi 0,34555 %;

- Comuna Mărculești - 800 acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de
2.000 lei, reprezentând 0,34555 % din capitalul social. Participare la profit 0,34555 % şi participare la

pierderi 0,34555 %;

- Comuna Scânteia - 800 acţiuni, integral plătite, reprezentând aportulîn numerarîn valoare totală de 2.000

lei, reprezentând 0,34555 % din capitalul social. Participare la profit 0,34555 % şi participare la pierderi
0,34555 %.
Art. 7 Acţiunile nominative pot fi emise in forma materiala, pe suport hârtie sau in forma dematerializata,

caz in care se inregistreza in registrul acţionarilor.

Acţiunile nu vor putea fi emise pentru o suma mai mica decât valoarea nominala.
Capitalul social nu va putea fi majoratsi nu se vor putea emite noi acţiuni pana când nu vor fi
complet achitate cele din emisiunea precedenta.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor, plata varsamintelor datorate de acţionari,

în cazulin care aceştia nu respectatermenele stabilite, se face in condiţiile art. 98 si respectiv art.100 din

Legea 31/1990 republicata cu modificările ulterioare.
Dobândirea propriilor acţiuni de către societate, gajarea acţiunilor societăţii se face in limita,

condiţiile si procedura prevăzută de art.103,104,105,106,107 stabilite prin Legea 31/1990 republicata cu

modificările ulterioare.

Acţiunile nominative in forma denominalizata seînregistrează in Registrul acţionarilor.
Orice acţiune plătită da dreptulla un votin adunarea generalaa acţionarilor, dreptul la impartirea

profituluisi a activului social, la dizolvarea societăţiisi alte drepturi stabilite de lege.

Se pot emite titluri cumulative pentru mai multe acţiuni când acestea simt emise in forma
materiala.
Art.8 Modificarea Actului Constitutiv se hotărăşte de adunarea generala, in condiţiile legii,
convocarea in acest scop trebuind sa cuprindă textul integral al propunerilor.
Art. 9 Reducerea capitalului social se poate face cu aprobarea adunării generale a acţionarilor,
4

respectând condiţiile de fond prevăzute de Legea 31/1990 republicata cu modificările ulterioare, prin:
1. micşorarea numărului de acţiuni;
2. reducerea valorii nominale a acţiunilor;

3. dobândirea propriilor acţiuni de către societate, urmata de anularea unui număr de acţiuni proprii de o

valoare corespunzătoare reducerii;
4. restituirea către acţionari a unei cote-parti din aporturi, proporţionala cu reducerea capitalului socialsi
calculata egal pentru fiecare acţiune;

-scutirea totala sau parţiala a acţionarilor de varsamintele datorate;
-alte procedee prevăzute de lege.
Art. 10 Majorarea capitalului social se face de adunarea generala a acţionarilor cu respectarea

cerinţelor prevăzute de art. 210, 211, 212, 213, 214, 215 (1), 216, 217, 218, 219, 220 din Legea 31/1990
republicata cu modificările ulterioare, prin:

aporturi in numerar si/sauin natura;
- încorporarearezervelor, a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- compensarea unorcreanţelichide si exigibile asupra societății cuacțiuni ale acesteia;
Capitolul IV Controlul societății
Art. 11 Societateava avea trei cenzori si un supleant care vor fi aleşi de către adunarea generala

a acţionarilor. Durata mandatului este de 3 ani si pot fi realesi.
Cenzorii se întâlnesc la sediul S.C. URBAN S.A.si iaudecizii cu majoritatea simplă.
Cenzorii sunt obligaţi sa supravegheze gestiunea societății, sa verifice daca situaţiile financiare
sunt legal întocmite, daca evaluarea elementelor patrimoniale s-au făcut conform regulilor stabilite pentru

întocmirea si prezentarea situaţiilor financiare.

Atribuţiile si modulde funcţionare a comisiilor de cenzori constituie conform art. 159, 160, 161
din Legea 31/1990 republicata cu modificările ulterioare, precum si drepturile si obligaţiile cenzorilor se
completeazăcu dispoziţiile legale in domeniu.
Capitolul V Adunarea generala a acţionarilor

Art. 12(1) Organul de conducere al SC URBAN SA Slobozia este Adunarea Generală a

Acţionarilor, alcătuit din reprezentanţii de drept ai acţionarilor. Componența nominală a Adunării

Generale a Acţionarilor din cadrul SC URBAN SA Sloboziaeste următoarea:

- domnul Marian Pavel, Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, reprezentantul de drept al
Judeţului Ialomiţa;

- domnul Dragoş Soare, Primar, reprezentantul de drept al Municipiului Slobozia;
- domnul Stelică Gheorghe, primar, reprezentantul de drept al Comunei Ciulniţa;

- domnul Sorin Romeo Ciriblan, primar, reprezentantul de drept al Comunei Mărculești;

- domnul Vasile Stroe, primar, reprezentantul de drept al Comunei Griviţa;
- doamna Georgeta Ilie, primar, reprezentantul de drept al Comunei Scânteia;
- domnul Bogdan Popescu, primar, reprezentantul de drept al Comunei Cosâmbeşti.

Hotărârile acţionarilor se iauîn adunarea generalaa acţionarilor. Adunările generale sunt ordinare

si extraordinare si se tin la sediul societăţii sau in alt loc indicat in convocare. Şedinţele AGA pot avea

loc şi prin mijloace electronice la distanță.

(2) Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la

încheierea exerciţiului financiar. În afară de dezbatereaaltor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea
generală ordinară este obligată:
a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate
de consiliul de administraţie, respectiv de directorat şi de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după
caz, de auditorul financiar, şi să fixeze dividendul;
b) să aleagă şi să revoce membrii consiliului de administraţie, respectiv ai consiliului de
supraveghere, şi cenzorii;
c) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiulîn curs membrilor consiliului de administraţie,
respectiv membrilor consiliului de supraveghere, şi cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul
constitutiv;

d) să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de administraţie, respectiv a directoratului;

e) să stabilească bugetulde venituri și cheltuielişi, după caz, programulde activitate, pe exerciţiul
financiar următor;

£) să hotărască gajarea, închirierea saudesființarea uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii.
Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să
deţină cel puţin o pătrime din numărultotal de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se
iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nupoate lucradin cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute mai
sus, adunarea ce se vaîntruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea
de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor
exprimate.
(3) Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de cate ori este necesar si are următoarele

obligaţii:
a) schimbarea formei juridicea societăţii;
b) mutareasediului societăţii;

c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
d) saînființeze sau sa desființeze sedii secundare, sucursale, agenţii, reprezentante sau alte asemenea
unitati fara personalitatejuridica;
e) prelungireaduratei societății;
£) majorarea capitalului social;
8) reducereacapitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;

h) fuziuneacu alte societari sau divizarea societății;
i) dizolvarea anticipata a societăţii;

3) conversia acţiunilor dintr-o categorie in cealalta;
k) emisiunea de obligaţiuni;
1) conversia unei categorii de obligaţiuniin alta categorie sau in acţiuni;

m) oricare alte modificări ale actului constitutiv sau orice hotarare pentru care este ceruia aprobarea
adunării generale extraordinare.

Exerciţiul atribuţiilor prevăzutela literele b), c) şi f) este delegată consiliului de administraţie, în
condiţiile Legii nr. 31/1990. Delegarea atribuţiilor prevăzute la litera c) nu poate privi domeniul şi
activitatea principală a societăţii

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesarăla prima convocare

prezenţa acţionarilor deținând cel puţin o pătrime din numărultotal de drepturi de vot,iar la convocările
următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin o cincime din numărul total de drepturi de vot.
Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.
Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societăţii, de reducere sau majorare a
capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societăţii se ia
cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acționarii prezenţi sau
reprezentați.
Adunarea generală este convocată de consiliul de administraţie, ori de câte ori este necesar, în

condiţiile legii. Convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată, prin scrisoare transmisă pe cale

electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, prin afişare la

sediul societăţii, insotita de un convocator ce va fi semnat de acţionari, cu cel puţin 15 zile înainte de

datatinerii adunării. Odată cu convocarea adunării generale se comunica data, locul, ora, ordinea dezi,
cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vorface obiectul dezbaterilor adunării.
Când in ordinea de zi figurează propuneri pentru modificareaactului constitutiv, convocarea va
trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.

Şedinţa adunarii se va conduce de către preşedintele consiliului de administraţie sau de către

persoana desemnată dintre membrii AGA.

Procesul verbal al adunarii generale se vascrie intr-un registru sigilat si parafatsi vafi semnatde

către persoana care a prezidat şedinţa si de secretarul care l-a întocmit.

Adunarea generalava alege din personalul societăţii un secretar al şedinţei şi un secretariat tehnic

formatdin 1 la 3 persoane, care va verificalista de prezentaa acţionarilor, indicând capitalul social pe

care il reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de cenzori pentru constatarea numărului de acţiuni

depuse si a numărului acţionarilor, precum si îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege si de actul

constitutiv pentrutinerea adunării generale.

Consiliul de administraţie, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acţionarilor

reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social , dacă cererea cuprinde dispoziţii

ce intră în atribuţiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile şi se

va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.
Acţionarii care nu sunt de acord cu hotararea adunării generale privitor la schimbarea obiectului

principal de activitate, la mutarea sediului sau la forma societăţii, fuziune sau divizare, au dreptul de a
se retrage din societate si de a obţine de la societate contravaloarea acțiunilor pe care le poseda in
condiţiile art. 134 din Legea 31/1990 republicata cu modificările ultertoare.
Pentru ca hotărârile adunărilor generale sa fie opozabile terţilor, ele vor fi depuse obligatoriu in

termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerţului pentru a îi menţionate si publicate in Monitorul
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Capitolul VI Administrarea societăţii

Art. 13 Societatea este administrata de un Consiliu de administraţie format din 5 (cinci)

administratori, după cum urmează :

1. STOICESCU ADRIAN, de cetăţenie romana, data si locul naşterii:
„in Slobozia,
jud.Ialomita, domiciliat in Buceureşti,
cod
numeric personal
, durata mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestui
termen pe o durată de 2 luni;
2. OLTENICEANU GABRIEL MIHAIL, de cetățenie romana, data si locul
nasterii!
„in Slobozia, ud. lalomiţa, domiciliat in jud Ialomita, loc.Slobozia,

„cod numeric personal

, durata mandatului de 4 luni, cu posibilitatea

prelungirii acestui termen pe o durată de 2 luni;
3, CODLEANU MARIANA GEORGETA, de cetățenie romana, data si locul
nasterii:(
„in Medgidia, Jud. Constanţa, domiciliatin jud Ialomita, loc.Slobozia,
j
cod numeric personal
|
_.., durata mandatului de 4 luni, cu
posibilitatea prelungirii acestui termen pe o durată de 2 luni;
4. RĂCEANU GABRIEL, de cetăţenie romana, data si locul nasterii:
in Slobozia,
jud. Ialomiţa, domiciliat in jud Ialomita, loc.Slobozia,
|
o, cod
numeric personal
, durata mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungiri acestui

termen pe o durată de 2 luni;

5. MATEI ALEXANDRA MIRONA, de cetăţenie romana, data si locul nasterii::
,
in Slobozia, jud. Ialomiţa, domiciliatin jud Ialomita,
|
„cod numeric personal
„ durata mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pe o durată de

2 luni;

Administratorii asigura conducerea societăţii, îndeplinind toate actele necesare si utile pentru
realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege adunării generale a
acţionarilor.
Administratorii selectaţi în condiţiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a

întreprinderilor publice sunt numiţi de adunarea generala şi primesc un mandat pe o perioada de 4 ani,
care poate fi reînnoit în condiţiile legii.

Pentru activitatea prestata, administratorii sunt remuneraţi cu sume ce se vor stabili în condiţiile

OUG nr. 109/2011, care se vor plăti lunar.

Pentru buna desfăşurare a activităţii, administratorii si directorii pot după înregistrarea societății
la Registrul Comerţului sa angajeze forța de munca, pe baza de contracte de muncaindividuale, care vor
fi înregistrate la organele de stat competente. Remunerarea salariaţilor si colaboratorilor se va face cu
respectarea prevederilor legale.
Timpul cat adminitratorii, salariaţii, directorii au prestat activitate se considera vechime in
munca, daca pe toata aceasta perioada aufost varsatela asigurările de stat contribuţiile corespunzătoare,
In cazul in care, ulterior înmatriculării, o persoana este numita ca administrator sau cenzor

drepturile si obligaţiile se stabilesc printr-un contract de administrare, prin care se desemnează
reprezentantul permanent persoana fizica.

Obligaţiile si răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandatsi
de cele speciale prevăzute de Legea 31/1990 republicata cu modificări ulterioare.
Membrii consiliului de administraţie aleg dintre ei un preşedinte care poate indeplinisi funcţia de

director general al SC Urban SA Slobozia. Membrii consiliului de administraţie pot numi un director
generalsi din afara consiliului de administratie.
Directorul general astfel desemnat va aveaatribuţii de conducere întregii activitati a societăţii,
in subordonarea sa fiind incredintata activitatea directorilor executivi angajaţi ai societăţii in baza unui
contract individual de munca. Președintele consiliului de administraţie al societăţii si directorul general,

în cazulîn care nu există identitate de persoane, vor fi reprezentanți legali ai S.C. URBAN S.A si vor
reprezenta societatea in raporturile cutertii si injustiţie.
Consiliul de administraţie va înregistra la registrul comerţului numele persoanelor împuternicite
sa reprezinte societatea, Acestea vor depune si specimene de semnătură.

Capitolul VII Activitatea societății
Art.14 Exerciţiul economicfinanciar începe la 01 ianuariesi se încheie la 31 decembriealfiecărui

an.

Operațiunile de plaţisi incasaripot fi realizate de societate in numerar sau prin intermediul unui

cont bancar.
Societatea va tine evidenta contabilasi va intocmisituaţia financiara anuala în conformitate cu

prevederile legale.

Administratorii sunt obligaţi ca, in termen de 15 zile de la data adunării generale, sa depună copie

după situaţiile financiare anuale, insotite de raportul lor, raportul cenorilor sau al auditorilor financiari,

precum si de procesul verbal al adunării generale la Oficiul Registrului Comerţului, precum si la

Ministerul Finanţelor Publice, in condiţiile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicata.

Publicarea in Monitorul Oficial este obligatorie numai in cazulin care cifra de afaceri este de peste 10
milioane lei.

Din profitul societăţii se va prelua in fiecare an cel puţin 5% pentru formarea fondului de rezerva

panace acestava atinge cel puţin 1/5 din capitalul social.

Din profitul brut de bilanţ se scade impozitullegalrezultând profitul net cuvenit acţionarilor care

se repartizeazăintre aceştia proporţionalcu aportulfiecăruia la capitalul social.

Obligaţiile societății sunt garantate cu patrimoniulsocial al acesteia,iar acţionarii răspund in limita

valorilor acțiunilor ce le dețin.

Capitolul VIII Modificarea formeijuridice, dizolvare,lichidare, fuziune, divizare

Art. 15 Societateava putea fi dizolvata in următoarele condiţii:
Imposibilitatearealizării obiectului de activitate saurealizarea acestuia.
-

Trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
Hotararea adunării generale a acţionarilor;

-

Deschiderea procedurii de faliment;
Reducerea numărului acţionarilor sau a capitalului social sub minimul legal, daca aceste cauze

-

-

Declararea nulităţii societăţii;

nuau fost înlăturatein termen de 9 luni de la data constatării.
Societatea se maidizolva. pe calejudiciara in următoarele situații:

când nu depus in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situaţiile financiare anuale
sau alte acte care potrivit legii se depun la Oficiul Registrului Comerţului;
când isi inceteaza activitatea sau nuare sediul social cunoscut ori nu îndeplineşte condiţiile
referitoare la sediul social sau asociatul a dispărut ori nu are domiciliul sau reşedinţa cunoscuta;
când societţatea nusi-a completat capitalul socialin condiţiile legii.

Prevederile referitoare la încetarea activitatii nu se aplicain cazul in care societatea si-a anuntat

inactivitatea temporarala Registrul Comerţuluisi organele fiscale. Durata inactivităţii nu poate depăşitrei
ani.

Dizolvareasocietăţii trebuie înscrisa in Registrul Comerțuluisi publicata in Monitorul Oficial.
Art. 16 Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvareaare locfara
lichidare in cazul fuziunii sau divizării ori in alte cauze prevăzute delege.

Lichidarea societăţii se va face de unul sau mai mulţi lichidatori numiri de adunarea generala a
acţionarilor.
Toate actele emanand de la societate trebuie sa arate ca aceasta e în lichidare.
Din momentul intrării in funcţiune a lichidatorilor aceştia preiau obligaţiile administratorilor,
desfasurandu-si activitatea conform prevederilor legale in vigoare.
Lichidatorii au aceeaşi răspundere ca si administratorii, indeplinindu-si mandatul lor sub controlul
cenzorilor.
Dupăterminarea lichidării, lichidatorii trebuie ca in termen de 15 zile sa ceara radierea societății
din Registrul Comerţului.

Radierease poate face si din oficiu.

Art. 17 Fuziunea si divizarea se hotărăşte de adunarea generala in condiţiile prevăzute pentru

modificarea Actului Constitutiv al societăţii.

Procedura fuziunii si divizării este cea prevăzută de Legea 31/1990 republicata cu modificările

ulterioare si se aplica caatare.
Capitolul IX Litigii

Art. 18 Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta organelor
judecătoreşti din Romania.

Litigiile personalului roman angajat in societate, ivite in raporturile cu aceasta se rezolva in

conformitate culegislaţia muncii din Romania.
Capitolul X Dispoziţii finale

Art. 19 Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispoziţiile legale de domeniu.

După fiecare modificare a Actului Constitutiv, administratorii vor depunela Registrul Comerţului,
in termen de 15 zile, actul modificator si textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate
modificările, pentru fi înregistrat.
Actul modificator si Actul Constitutiv actualizat sunt valabile si operative, daca rezulta din acte

semnate de acţionari sau reprezentanţii legali mandatari si sunt înregistrate la Registrul Comerţului, actul
modificator urmând a fi publicat in Monitorul Oficialiar pentru depunerea Actului Constitutiv publieanduse notificarea prevăzută de lege.
Prezentul Act Constitutiv intra in vigoare de la dataînregistrării in Registrul Comerţului.

Prezentulinscris a fost redactat astazi
„in doua exemplare, înscrisul conţine
9 (nouă) pagini, nu prezintă ştersături, adăugiri sau degradări materiale.
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REFERATDE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind asocierea Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Ialomiţa cu unitățile
administrativ teritoriale acţionare la operatorul regional SC Urban SA Slobozia în vederea participării la
capitalul social al acestuia, în calitate de acționar cu drepturi depline
Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune Plenului Consiliului Judeţean Ialomița
aprobarea asocierii Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Ialomiţa cu unitățile administrativ teritoriale
acţionare la operatorul regional SC Urban SA Slobozia în vederea participării la capitalul social al
acestuia, în calitate de acționar cu drepturi depline.
SC Urban SA Slobozia a fost înființată la finele anului 1998, cu acţionar unic Municipiul Slobozia,
prin reorganizarea fostei Regii Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă. Ulterior, Municipiul
Slobozia, în asociere cu localitățile Ciulniţa, Cosâmbeşti, Griviţa, Mărculești şi Scânteia, a creat Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară "ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”, constituită în scopul înființării,
organizării, reglementării, finanțării exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de
alimentare cu apă și canalizare pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre.
Serviciul în cauză afost delegat către operatorul regional SC Urban SA Slobozia la data de 16.04.2014.
Prin proiectul de hotărâre se propune participarea Judeţului lalomița la capitalul social al SC Urban
SA Slobozia, prih deținerea unui procent de 70 % din totalul acţiunilor. Scopul Consiliului Judeţean Ialomiţa
este acela ca serviciile de alimentare cu apă şi canalizare să fie asigurate în toate localitățile din judej, iar
acolo unde acestea există, să fie realizate investiții considerabile în modernizarea/reabilitarea lor.

Finanțarea din fonduri europene a unor astfel de proiecte de investiții pentru modernizarea, reabilitarea și
extinderea infrastructurii edilitare de apă și canalizare se poate realiza doar în condițiile existenței unui
operator regional care să activeze în acest domeniu. În acest sens, Consiliul Judeţean Ialomiţa dorește să se
asocieze cu mai multe unități administrativ teritoriale din judeţ pentru ca SC Urban SA Slobozia să își
extindă capacitatea de operare la niveluljudețului Ialomiţa.
Reprezentantul de drept al Judeţului Ialomița în Adunarea Generală a Acţionarilor este Preşedintele
Consiliului Județean Ialomiţa.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate, propun Consiliului Judetean
Ialomita adoptarea hotărârii în forma şi conținutul prezentate în proiect.
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COMPARTIMENTUL COORDONARE SOCIETĂȚI SERVICI
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ŞI INSTITUȚII PUBLICE SUBORDONATE

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind asocierea Unităţii Administrativ Teritoriale Județul
Ialomiţa cu unitățile administrativ teritoriale acţionare la operatorul regional SC Urban SA
Slobozia în vederea participării la capitalul social al acestuia,în calitate de acţionar cu
drepturi depline

Regionalizarea reprezintă un element de maximă importanță pentru îmbunătăţirea eficienței
infrastructurii şi a serviciilor locale de apă şi canalizare, sub aspectul calităţii şi costurilor, în vederea
atingerii obiectivelor de mediu, dar și a asigurării sustenabilității investiţiilor, operării, strategiei de
dezvoltare pe termenlunga sectorului de apă și a dezvoltării armonioase.
Regionalizarea serviciilor de apă, îşi propune să depăşească fragmentarea excesivă a sectorului şi
să realizeze economii de scarăîn asigurarea serviciului prestat.

Obiectivulprincipal este crearea unui sistem public regional de alimentare cu apă şi de canalizare
prin optimizarea serviciilor oferite şi utilizarea de resurse şi facilități comune.
Ca direcţie strategică, este recomandabil ca operarearegională a serviciilor de alimentare cu apă şi
de canalizare să se facă pentru o zonă care să acopere cel puţin 100.000 de locuitori şi cât mai multe zone

urbane din judeţ.

Prin procesul de regionalizare se urmăreşte concentrarea serviciilor furnizate către populaţia unui
grup de unități administrativ-teritoriale care să acopere o zonă cât mai extinsă geografic (nivelul
judeţului).

Consecința directă o reprezintă dezvoltarea sistemelor de apă şi canalizare ce va juca un rol
important în atingerea obiectivelor propuse şi în asigurarea unui nivel de 100% de acoperire a serviciilor
de apă.
Atragerea mai multor unități administrativ-teritoriale în scopul de a delega gestiunea serviciilor

lor de alimentare cu apă şi de canalizare va răspunde, de asemenea, nevoii de a echilibra nivelul de
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Conform Ghidului solicitantului POIM 2014-2020, Axa 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în
condiții de management eficient al resurselor, OS 3.2. Creşterea nivelului de colectare şi epurare a

apelor uzate urbane, precum și gradul de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei, pentru
depunerea proiectelor pe sectorul de apă şi canalizare, solicitanţii eligibili sunt operatorii regionali.
Astfel, este necesar crearea unui operator regional performant, care să poată accesa și implementa
proiecte finanţate de Uniunea Europeană.

Prin proiectul de hotărâre se propune participarea Judeţului Ialomiţa la capitalul social al SC
Urban SA Slobozia, cu suma de 405.155 lei, reprezentând un procent de 70% din totalul acțiunilor.
Scopul Consiliului Judeţean Ialomița este acela ca serviciile de alimentare cu apă şi canalizare să fie
asigurate în toate localitățile din judeţ, iar acolo unde acestea există, să fie realizate investiții

considerabile în modernizarea/reabilitarea lor. Finanțarea din fonduri europene a unor astfel de proiecte
de investiţii pentru modernizarea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii edilitare de apă şi canalizare se
poate realiza doar în condiţiile existenţei unui operator regional care să activeze în acest domeniu. În
acesi sens, Consiliul Judeţean Ialomiţa doreşte să se asocieze cu mai multe unităţi administrativ teritoriale
din judeţ pentru ca SC Urban SA Slobozia să își extindă capacitatea de operare la nivelul judeţului
Ialomiţa.

Faţă de cele prezentate, apreciem că asocierea Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Ialomiţa
cu Unităţile Administrativ Teritoriale Municipiul Slobozia, Comuna Ciulniţa, Comuna Cosâmbeşti,
Comuna Mărculești şi Comuna Scânteia ca o reală oportunitate de dezvoltare locală, ce trebuie cultivată

cu toată deschiderea de către Consiliul Judeţean Ialomiţa, în numele şi pentru Judeţul Ialomiţa, fiind
legală şi oportună, drept pentru care propunem adoptarea Proiectului de hotărâre privind asocierea
Unităţii Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale acţionare la
operatorul regional SC Urban SA în vederea participării la capitalul social al acestuia, în calitate de
acționar cu drepturi depline.
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