
Anexa nr.1 
la Hot ă rarea CJ Ialomita nr.  169  din 	2021 

TABEL CENTRALIZA  TOR  
cu noile unitciţ ile administrativ-teritoriale participante la capitalul social al SC Urban SA Slobozia şż  

asoci ate en Judeţul Ialomita 

Nr. 
Crt. 

Unitate administrativ- 
teritoriara 

Cuantum participare 
capital social 

- lei - 

NumAr p ă rti sociale 
detinute 

1.  Ora ş ul Amara 2.000 800 
2.  Comuna Adancata 2,000 800 
3.  Comuna Albe ş ti 2.000 800 
4.  Comuna Cioarlia 2.000 800 
5.  Comuna Cocora 2.000 800 
6.  Comuna Gheorghe Doj a 2.000 800 
7.  Comuna Gheorghe Laz ă r 2.000 800 
8.  Comuna Giurgeni 2,000 800 
9.  Comuna GrivIta 2.000 800 
10.  Comuna Munteni Buzau 2.000 800 
11.  Comuna Ograda 2.000 800 
12.  Comuna Perieti. 2.000 800 
13.  Comma Ră duleş ti 2.000 800 
14.  Comma Valea Mă criplui 2.000 800 
15.  Comuna Maia 2.000 800 
16.  Comuna Ciochina 2,000 800 
17.  Comuna Gura lalomitei 2.000 800 
18.  Cornuna Milo ş e ş ti 2.000 800 
19.  Comuna S ă rgteni 2.000 800 
20.  Comuna Traian 2.000 800 
21.  Comuna Valea Ciorii 2.000 800 
22.  Comuna Boră ne ş ti 2.000 800 
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Anexa nr.2 
in  Flotârarea CJ Ialomita nr.  /69  din  .2 3.05.  2021 

SOCIETATEA COMERCIALA 
URBAN S.A. Slobozia 

Sediul: Romania, Jud. Ialomita, Mun. Slobozia, Str. Aleea Crinilor, Nr. I 
Capital Social: 578.792,50 lei; J21/259/1998  C.U.I.: 11316859 

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT 
AL SOCIETATII COMERCIALE 

URBAN S.A. Siobozia 

În conformitate Cu  Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, s-a procedat la intocmirea prezentului Act 
Constitutiv actualizat cu toate modific ă rile la zi, iinplicand anularea Actului Constitutiv anterior, in urm ă toarele 

Capitaul I: Forma, denumirea, sediul, durata, emblema 

Art.[  Denutnirea societ ăţ ii comerciale este URBAN S.A. 
hi  toate actele, facturile, anunturile, 	 alte acte e ţnanand de la societate., se va menţ iona 
denumirea,forma juridica,sediul social, numă rul din Registrul Comertului si Codul Unic de inregistrare. 

Art. 2 Forma juridica a societ ă tii este societate pe actiuni, persoana juridica romana, care isi desfasoara activitatea 
in conformitate cu Iegile romane si prevederile prezentului Act Constitutiv, 

Art.3 Sediul(filiaIe sau sucursale) 
Sediui societatii este in tara Romania, jud. Ialomita, mun. Sobozia, strAleea Crinilor,  or.  1. 

La data actualiz ă rii societatea  on are filiale sau sucursale. 
Pe parcursul func ţ ionarii societatea va putea sa deschid ă  filiale, sucursale. 
De asemenea, societatea va putea infiinta sau desfiin ţ a agen ţ ii, puncte de lucru si  cite  subunit ă ti, fara ca acesta sa 
constituie o modiftcare a Actului Constitutiv. 
Sediul societ ă tii poate  Ii  schimbat in alta localitate din Romania pe baza not ă rkii adună rii generale a actionarilor. 

Art. 4 Durata societ ă tii. 
Societatea s-a constituit pe o perioada nelimitata, incepand cu data inmatricul ăxii in Registrul Comertului. 
Prin vointa ac ţ ionarilor, cu respectarea prevederilor legate, se poate schimba atat forma juridica cat si sediul 
societă tii. 

Capitolul II: Obieetul de activitate al societâtii 

Art.5 Domeniul principal: 360 Captarea, tratarea si distributia apei. 
ActivItate prineipala: 
3600 Captarea,tratarea si distributia apei 

Activiati secundare: 

0162 Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor 

3312 Repararea masinilor 
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat 
3700 Colectarea si epurarca apelor uzate 
3811 	Coleetarea deseuriIor nepericuloase 
3812 Colectarea deseurilor periculoase 
3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase 
3822 Tratarea si eliminarea cleseurilor periculoase 
3900 Activită ti si servicii de decontaminare 

4110 Dezvoltare (promovarc) imobiliara 

4120 Lueră ri de constructii a clă dirilor rezidentiale si nerezidentiale 
4211 Lucră ri de construc ţ ii a drumurilor si autostr ă zilor 
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4212 Luer ă ri de constructii a cailor ferate do suprafa ţ a si subteme 
4213 Constructia de poduri Si tuneluri 
4221 Luer ă ri de constnic ţ ii a proiectelor utilitare pentru fluicle 

4222 Luer ă ri de construtii a proiectelor utilitare pentru electric itate si telecornunicatii 

4291 Construetii hidrotehnice 
4299 Luer ă ri de constructii a alter proiecte ingineresti n.ca 
4311 Lueră ri de demo lare a construc ţ iilor 
4312 Luer ă ri de preg ă tire a terenului 
4313 Lucr ă ri de foraj si sondaj pentru construetii 
4321 Lucră ri de instalatii eleetrice 

4322 Lucră ri de instalatii sanitare do îne ă lzire si de aer conditionat 
4323 4229 Alto lucr ă ri de instal* pentru constructii 
4331 Lueră ri de ipsoserie 

4332 Lucr ă ri de tamp lane  si dulgherie 
4333 Luer ă ri de pardosire si placare a pereţ ilor 
4334 Lucr ă ri de vopsitorie, zugr ă veli si mont ă ri de geamuri 
4339 Alte lucr ă ri de finisare 
4391 Lucră ri de inveliteri, sarpante si terase la constructii 
4399 Alte lucr ă ri speciale de constructii n.c.a. 
4511 Corner ţ  Cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) 

4519 Comer ţ  Cu alto  autovehicule 
4520 'intre ţ inerea si repararea autovehiculelor 
4531 Comert  cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule 
4532 Comerţ  cu am ă nuritul de piese si accesorii pentru autovehieule 
4611 Intremedieri in comerţul cu materii prime agricole, animate vii, matreii prime textile si  on  semifabricate 
4612 Intermedieri  in  comerţ ut cu combustibili, minereuri, tnetale si produse chimice pentru industrie 
4613 Intenuedieri  in  comequl cu material lemnos si materiale do constructii 
4614 Intermedieri  in  comequ1 cu masini, echipamente industriale, nave si avioane 
4615 Intermedieri  hi comer-pal cu mobila, articole de menaj side fier ă rie 
4616 Intennedieri in comerţut cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele 
4617 Interrnedieri in comer ţul cu produse alimentare, b ăuturi si tutun 
4618 Intermedieri in eornertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n,c.a. 
4619 Intern) edieri in comerţul cu  pro duse diverse 
4711 Cornell cu am ă nuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, b ă uturi si 
tutun 

4730 Cornell cu amă nuntal al carburantilor pentnt autevehicule in magazine specializate 
4771 Comert cu am ă nuntul al imbră c ă rnintei, in magazine specializate 
4775 Camel Cu am ă nuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate 
4931 Transporturi urbane, suburbane si metrepolitane de calatori 

4932 Transporturi  cu taxiuri 

4939 Alto transporturi-terestre de calaterin.c.a: 
4941 Transporturi rutiere de m ă rfuri 
4942 Servicii de mutare 
4950 Transporturi prin conducte 

5221 Activit ă ti de servicii artexe pentru activitati terestre 
5610 Restaurante 
5630 Baruri si alte activitati de servire a b ă uturilor 
5811 Activitati de editare a cariiler 

5812 Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare 

5813 Activitati de editare a ziarelor 

5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor 

5819 Alto activitati de eclitare 

5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator 
5829 Activitati de editare a alter produse software 
5920 Activitati de realizare a inregistr ă rilor audio si activitati de ectitare muzicala 
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio 

6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune 
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6201 Activitati de realizare a soft-ului la cemanda ( software orientat client) 
6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei 
6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacefor de calcul 
6209 Alte activitati de servicii privirid tehnologia informatiei 
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginitor web si activitiati conexe 
6312 Activitati web 
6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a. 
6810 C-ump ă rarea si vanzarea de bunri imobiliare proprii 
6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau subinchiriate 
6831 Agentii imobiliare 
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract 
7111 Activitati de arhitectura 
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea 
7120 Activitati de testă ri si analize tehnice 
7410 Activitati de design specializat 
7430 Activitati de traducere serisa si orala ( interpreti) 
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a, 
7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule usoare 
7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere  grabe 
7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recrea ţ ionale si echipament sportiv 
7722 inchirierea de casete video si discuri ( CD :url, DVD-uri) 
7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alto bunuri personate si gospodă resti n.c.a. 
7731 Activitati de inchiriere si leasing cu maş ini Si  echipamente agricole 
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii 
7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini Si  echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 
7734 Activitati de inchiriere si leasing cu tnasini si echipamente de transport pe apa 
7735 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport aerian 
7739 Activitati de inchiriere si leasing cu  alto  ma ş ini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a. 
7740 Leasing cu bunuti intangibile (exclusiv financiare) 
7810 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca 
7990 Alto servicii de rezervare Si  asistenta turistica 
8020 Activitati de servicii privind sisternele de securizare 
8129 Alto activitati de cură tenie 
8211 Activitati combinate de secretariat 
8219 Activitati de fotocopiere, de preg ă tire a documentelor si alto activitati specializate de secretariat 
8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (caii center) 

8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor 
8291 Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a credit-L.11W. 
8292 Aetivitati de ambalare 
8299 Alto activitati de servicii suport pentru intreprinderi mc.a 
8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational 

8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi stră ine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.) 

8690  Alto  activitati referitoare la sanatatea umana 

8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala 
8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale 
8730 Activitati ale c ă minelor de batrani si ale c ă minelor pentru persoanele atlate in incapacitate de a se ingriji 
sing= 

9001 Activitati de interpretare artistica ( spectacole) 
9002 A ctivitati suport pentru interpretarea artistica (spectacoIe) 
9200 Activitati de jocuri de noroc Si  pariuri 
9311 Activitati ale bazelor sportive 
9319  Alto  activitai sportive 
9321 Balciuri Si  parcuri de distrac ţ ii 
9329  Alto  activitati recreative si distractive n.c.a. 
9511 Repararea calculatoarelor si a echipainentelor periferice 
9609  Alto  activitati de servicii n.c.a. 
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No pot face oblectul de activitate  at acestei societ ă ti, activitatile interzise de legea romans sau cele care 
constituie monopol de stat. 

Pentm funetionarea societ ăţ ii se vor respeeta prevederile legate care condi ţ ioneaz ă  desfasurarea unor 
activitati dup ă  obtinerea avizelor legale de la organele cornpetente. 

In realizarea obiectului de activitate, socictatea va  plat[  taxele si impozitele prev ă zate tie legisla ţ ia in vigoare, 

Capitolul III CapitaluI social, actiuni 

Art. 6 Capitalul 	Capitalul social este de 622.792,50 lei. 
Capitalul social subscris este fircat la surna do 622.792,50 lei 
Capitalul social este divizat in 249.117 actiuni nominative cu valoare nominala de 2,50 lei, 
Ac ţ iunile emise de societate sunt de valoare  again,  dand drepturi egale posesorilor neacordandu-se avantaje 
fondatorii. Aportul la capitalul social, cota de participaro , componenta eapitalului social si numă rul de actiuni 
nominative in forma dematerializata se prezintă  la data actualiz ă rii clup ă  cum urmeaz ă : 

1. Jude ţul Ialomiţ a - 162.062 ac ţ iuni, integral pl ă tite, reprezentand aportal in numerar in valoare total ă  de 405.155 lei, 
reprezentand 65,05 % din capitalui social. Participare La profit 65,05 %  i  participare la pierderi 65,05 %. 

2. Municipiul Slobozia - 66.255 ac ţ iuni, integral plă tite, reprezentand aportul in numerar in valoare total ă  de 
165.637,50 lei, reprezentand 26,60 % din capitalul social. Participare  in profit 26,60 % ş i participare  in pierderi 26,60 %; 

3. Ora ş ul Amara - 800 ac ţ iuni, integral pl ă tite, reprezentand aportul in numerar in valoare totală  de 2.000 lei, 
reprezentand 0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % ş i participate la pierderi 0,321151 %; 

4. Comuna Ciulnita - 800 ac ţ iuni, integral panto, reprezentand aportul  in  n.umerar in valorize  total ă  de 2.000 lei, 
reprezent ă nd 0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % ş i participare  in pierderi 0,321151 %; 

5. Comuna Cosambe ş ti - 800 ac ţ iuni, integral plă tite, reprezentand aportul in numerar in valorize  total ă  de 2.000 lei, 
reprezentand 0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % si participate la pierderi 0,321151 %; 

6. Comuna M ă rcule ş ti - 800 ac ţ iuni, integral plă tite, reprezentand aportul in numerar in valoare total ă  de 2.000 lei, 
reprezentand 0,321151 %  din  capitalul social. Participare la profit 0,321151 %  i  participare la pierderi 0,321151 %; 

7. Comuna Scanteia - 800 ac ţ iuni, integral plă tite, reprezentand aportul  In  numerar  in  valoare total ă  do 2,000 lei, 
teprezentanci 0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 %  i  participare la pierderi 0,321151 %; 

8. Comma Grivi ţ a - 800 ac ţ iuni, integral plă tite, reprezentand aportul in numerar  in  valoare totala de 2.000 lei, 
reprezent ă nd 0,321151 % din capitalul social, Participare la profit 0,321151 	participare  in pierderi 0,321151 %. 

9, Comuna Ad ă ncata - 800 ac ţ iuni, integral plă tite, reprezentand aportul in numerar in valoare total ă  de 2.000 lei, 
reprezentand 0,321151 % din capitalui social. Participare  In profit 0,321151 % ş i participate in pierderi 0,321151 %; 

10, Comuna Atbe ş ti - 800 ac ţ iuni, integral plă tite, reprezentand aportul in numerar in valoare total ă  de 2.000 lei, 
reprezent ă nd 0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 %  i  participare la pierderi 0,321151 %; 

11. Comuna Ciocarlia - 800 ac ţ iuni, integral pl ă tite, reprezentand aportu.1  In  numerar in valoare total ă  de 2.000 lei, 
reprezentand 0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % ş i patticipare la pierderi 0,321151 %; 

12. Cornuna Cocora - 800 ac ţ iuni, integral pl ă tite, reprezentand aportul in numerar in valoare total ă  ale 2,000 lei, 
reprezentand 0,321151 % din capitalul social. Participare  in profit 0,321151 % si participate la pierderi 0,321151 %; 

13. Comuna Gheorghe Doja - 800 ac ţ iuni, integral pl ă tite, reprezentand aportul in numerar in valoare total ă  de 2.000 
lei, reprezentand 0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % ş i participare  la  pierderi 0,321151°A; 

14. Comuna Gheorghe Lazar - 800 ac ţ iuni, integral plă tite, reprezentand aportul in numerar in valoare total ă  de 2.000 
lei, reprezentand 0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 %  i  participare  in pierderi 0,321151 %; 

15. Cornuna Giurgeni - 800 ac ţ iuni, integral plă tite, reprezentand apart-al in numerar in valoare totală  de 2.000 lei, 
reprezentand 0,321151 % din capitaLul social. Participare  in profit 0,321151 % ş i participare la pierderi 0,321151 %; 

16, Cornuna Munteni Buzau - 800 actiuni i  integral plă tite, reprezentand aportal in numerar in -valoare totala de 2000 
lei, reprezentand 0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % ş i  participate 1.a. pierderi 0,321151 %; 

17. Comuna Ograda - 800 ac ţ inni, integral plă tite, reprezentand aportul in nurnerar in valoaro total ă  de 2.000 lei, 
reprezentând 0,321151 % din capitalul social. Participate la profit 0,321151 % ş i participare la pierderi 0,321151 %; 

18. Comuna Perie ţ i - 800 ac ţ iuni, integral plă tite, reprezent ă nd aportul  In  numerar in valoare total ă  de 2.000 lei, 
reprezentand 0,321.151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 %  1i  participare la pierderi 0,321151 %; 

19. Comuna Ră dule ş ti - 800 ac ţ iuni, integral platite, reprezentand aportul  In  numerar in valoare totala de 2.000 lei, 
reprezentand 0,321151 % din capitalul social. Participare  in profit 0,321151 % ş i participare la pierderi 0,321151 %; 

20. Comuna Valea Mă crisului - 800 ac ţ iuni, integral plă tite, reprezentand aportul in numerar in valoare total ă  de 2.000 
lei, reprezentand 0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 %  i  participare  in pierderi 0,321151 %. 

21. Comuna Maia - 800 ac ţ iuni, integral plă tite, reprezentand apottul in nutnerar in valoare  total ă  de 2.000  tin,  
reprezent ă nd 0,321151 % din capitalui social. Participate la profit 0,321151 % ş iparticipare La pierderi 0,321151 %; 

22. Comuna Ciochina - 800 ac ţ iuni, integral plă tite, reprezentand aportul  In  numerar in valoare total ă  de 2.000 lei, 
reprezentand 0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % ş i participate la pierderi 0,321151 %; 

23. Comuna Gura Ialomi ţ ei - 800 ac ţ iuni, integral pI ă tite, reprezentand apoitul in numerar in valoate total ă  de 2.000 
lei, reprozentand 0,321151 % din capitaluL social. Participare la profit 0,321151 %  i participate la pierderi 0,321151 °A; 

24. Comuna Milo ş e ş ti - 800 ac ţ iuni, integraL pl ă tite, reprezentand aportul in numerar in valoare total ă  de 2.000 
reprezenfand 0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 %  i participate la pierderi 0,321151 %; 

25. Comuna S ă răţ eni - 800 ac ţ iuni, integral plă tite, reprezentand aportul in numerar in valoare total. de 2.000 lei, 
reprezentand 0,321151 % din capitalul social. Participate in profit 0,321151 % ş i participate 1a. pierderi 0,321151 %; 
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26, Comuna Traian - 800 actiuni, integral pl ă tite, reprezent ă nd aportul in numerar in valoare total ă  de 2000. 	lei, 
reprezentând 0,321151 % din capitalul social, Participare la profit 0,321151 % si participare la pierderi 0,321151 %; 

27. Comuna Valea Ciorii - 800 ac ţ iuni, integral pl ă tite, reprezent ă nd aportul in numerar in. valoare total ă  de 2000, 	Lei, 
reprezentand 0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % si participare la pierdcri 0,321151 %. 

28, Comuna Bor ă nesti - 800 actiuni, integral pl ă tite, reprezentand &portal in numerar in valoare total ă  de 2000, 	lei, 
reprezent ă nd 0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % si participare ta pierderi 0,321151 %. 

Art. 7 Actiunile nominative pot fi ernise in forma materiala, pe sup ort hartie sau in forma dematerializata, 
caz in care se inregistreza in registrul actionarilor. 

Ac ţ iunile  nu vor putea fl emise pentru o suma mai mica decat valoarea nominala. 
Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi ac ţ iuni pana c ă nd nu vor fi complet 

achitate cele din emisiunea precalenta. 

Transmiterea dreptului de proprietate asupra ac ţ iunilor, plata varsamintelor datorate do actionari, in. cazul 
in care ace ş tia flu respecta termenele stabilite, se face in condi ţ iile art. 98 si respectiv art.100 din Legea 31/1990 
republicata cu modific ă rile ulterioare. 

Dobandirea propriilor actiuni de c ă tre societate, gajarea actiunilor societ ă tii se face in limita, conditiile si 
procedura prev ă zut ă  de art.103,104,105,106,107 stabilite prin Legea 3111990 republicata cu modific ă rile ulterioare, 

Ac ţ iunile nominative in forma denominalizata se inregistreaz ă  in. Registrul actionarilor. 
Once ac ţ iune plă tită  da dreptul la un vat in adunarea generala a actionarilor, dreptul in impartirea 

profitului si a activului social, la dizolvarea societ ă tii si alto drepturi stabilite de loge. 

Sc pot emite titluri cumulative pentru mai multe actiuni and acestea simt emise in forma materiala. 
Art.8 Modificarea Actului Constitutiv se hot ă rdste de adunarea generate, in conditiile legii, convocarea in 

acest scop trebuind sa cuprind ă  textul integral at propunerilor. 
Art. 9 Reducerea capitalului social se poate face cu aprobarea adun ă rii generale a actionarilor, respect ă nd 

conditiile de fond prev ă zute de Legea 31/1990 republicata cu modific ă rile ulterioare, prin: 
1. mic ş orarea num ă rului de actiuni; 
2, reducerea valorii nominale a actiunilor; 
3, dob ăndirea propriilor actiuni de c ă tre societate, urmata do anularea unui nurn ă r de ac ţ iuni proprii de o valo are 
corespunz ă toare reducerii; 
4. restituirea c ă tre ac ţ ionari a unei cote-parti din aporturi, propor ţ ionala Cu reducerea capitalului social si calculata 
egal pentru fiecare actiune; 
-scutirea totala  sac partiala a actionarilor de varsamintele datorate; 
-alto procedee prev ă zute de loge. 

Art. 10  Maj orarea capitalului social se face de adunarea generala a actionarilor cu respectarea cerin ţelor 
prevă zute de art. 210, 211, 212, 213, 214, 215 (1), 216, 217, 218, 219, 220 din Legea 31/1990 republicata cu 
modific ă rile ulterio are, prin: 
5. emisiunea de aetiuni sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor ex.istente in schimbul unor noi aporturi in 
numerar si/sau in natura; 
- incorporarea rezervelor, a beneficiilor sau a primelor de emisiune; 
- compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societ ă tii cu actiuni ale acesteia; 

Capitol'''. IV Controlul societii ţ ii 

Art. 11 Societatea va avea trei cenzori si un supleant care von fi alesi de c ă tre aclunarea generala a 
actionarilor. Durata mandatului este de 3 ani si pot fi realesi. 

Cenzorii se int ă inesc la sediul S.C. URBAN S,A. si iau decizii cu tnajoritatea simpl ă. 
Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societ ă tii, sa verifice daea situatiile financiare sunt legal 

intocmite, daca evaluarea elementelor patrimoniate s-au f ă cut conform regulilor stabilite pentru intoctnirea si 
prezentarea situatiilor financiare, 

Atributille si modul de functionare a comisiilor de cenzori constituie conform art. 159, 160, 161 din Legea 
31/1990 republicata cu modific ă rile ulterioare, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor so  completeazci Cu 
dispozifile legale in domeniu, 

Capitolul V Adunarea generala a actionarilor 

Art, 12(1) Organul de conducere al SC URBAN SA Slobozia este Adunarea General ă  a Ac ţ ionariior, 
alc ă tuit din reprezentantii de drept ai actionarilor. Componenta, nominal ă  a Adună rii Generale a Ac ţ ionarilor din 
cadnil SC URBAN SA Slobozia este urm ă toarea: 
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1, domnul Marian Pavel, Presedintelo Consiliului Judetean Ialomi ţ a, reprezentantul do drept at Judetdui 
Ialomita; 

2. domnul Dragos Soare, Primar, reprezentantut de drept al Municipiuld Slobozia; 
3. domnul Alin Sorin Sandu, Primar, reprezentantul de drept at Ore ş ului Amara; 
4, domnul Stelic ă  Gheorglie, primer, reprezentantul de drept al Comunei Ciulnita; 
5. dornnul Sorin Romeo Ciriblan, primer, reprezentantd de drept al Comunei M ă rculest 
6. domnul Vasile Stroe, primer, reprezentantul de drept al Comunei Grivita; 
7. dcamna Georgeta Ilie, primer, reprezentantul de drept al Comunei Seanteia; 
8, domnul Bogdan Popescu, primer, reprezentantul de drept at Comunei Cas ă mbe ş ti; 
9, doinnul Ionel Valentin Barbu, primer, reprezentantul de drept at Comunei Adâncata; 
10. domnuI Emil Jugă nam, primar, reprezentantul de drept al Comunei Albe ş ti; 
11. domnd Eugen Voicilă , primer, reprezentantul do drept al Comunei Cioc ă rlia; 
12, domnul Sarin D ă nut Later, primer, reprezentantd de drept al Comunei Cocora; 
13. doanma Elena Gabriela Zaharia, primer, reprezentantul de drept al Comunei Gheorghe Laz ă r; 
14. domnul Ion Curelea, primer, reprezentantul de drept al Comunei Gheorghe Doja; 
15, domnul Lilian Badea, primer, reprezentantul de drept ad Comunei Ograda; 
16. domnul Gheorghe Marian Must ă tea, primer, reprezentantul de drept al Comunei Perie ţ i; 
17. dornnul Velcro Dinu, primer, reprezentantul de drept al Comunei Giurgeni; 
18. domnul Florin Stan, primer, reprezentantul de drept al Comunei Munteni Buz ă u; 
19. domnul Constantin Micu, primer, reprezentantul de drept al Comunei R ă dule ş ti; 
20. dotnnul Mihail Bobe ş , primer, reprezentantul de d.rept at Cornunci Valea M ă cri ş ului; 
21. domnul Sorin Niculae, primer, reprezentantul de drept al Comunei Main, 
22. domnul Vasile C ă mpulungearm, primer, reprezentantul de drept al Comunci Ciochina; 
23. dorrmul Nicu Biseric ă , primer, reprezentantul do drept at Comunei Gura Ialomitei; 
24. domnul Dumitru Trifu, primer, reprezentantul de drept al Comunei Milo ş e ş ti; 
25. dornnul Eugen Tocileanu, primer, reprezentantul de drept at Comunei S ă ră teni; 
26, dornnul F ă nel Nă stase, primer, reprezentantul de drept al Comunei Traian; 
27. donmul Stefan ionescu, primer, reprezentantul de drept al Comunel Valea Ciorii; 
28. domnul Ionut Greece, primer, reprezerttantul de drept al Comunei Bor ă ne ş ti; 

Hotă rarde actionarilor se iau in adunarea generala a actionarilor. Adun ă rile generale sunt ordinare si 
extraordinare si se tin la sediul sacietatii sau in eh toe indicat in convocare. Sedintele AGA pot avea toe i prin 
mijloace electronice la distant ă . 

(2) Adunarea general ă  ordinar ă  se intnineste col putin o dat ă  pe an, in eel Inuit 5 luni de la incheierea 
exercitiului financier, in afar ă  de dezbaterea altar probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea general ă  ordinar ă  este 
ohligat ă : 

a) să  discutc, s ă  aprobe sau sri rnodifice situatiile fmanclare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de 
consiliul de administratie, respectiv de directorat ş i de consiliul de supravoghere, de cenzori sau, dup ă  caz, de 
auditorul financier, ş i s ă  fixeze dividendul; 

b) să  aLeag ă  ş i si revoce mernbrii consilidui de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere, ş i 
cenzorii; 

c) să  fixeze remuneratia cuvenit ă  pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie, respectiv 
membrilor consiliului de supraveghere, ş i cenzorilor, deed nu a fast stabilit ă  prin actul constitutiv; 

d) să  se pronunte asupra gestiunii consillului de administratie, respectiv a directoratuld; 
c) s ă  stabileasc ă  bugetul de venituri ş i cheltuteli ş i, dup ă  caz, programul de activitate, pe exercitid 

fmanelar urm ă tor; 
1 1 s ă  hotă resc ă  gaj area, inchirierea sau desfiintarea uncle sau a mai multor unit ă ti ale societă tii. 

Pentm validitatea deliber ă tilor aclun ă rii generate -ordinare este necesar ă  prezenta actionarilor care s ă  detină  
eel putin o p ă trime din num ă rd total dc drepturi de vot. Hot ă rarile adună rii generate ordinare se iau cu majoritatea 
voturilor exprimate. 

Dac ă  adunarea  general ă  ordinar ă  an poate Lucre din cauza neindeplinirii conditiilor prev ă zute mai sus, 
adunarca cc se va intruni la o a doua convocare poate s ă  delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei 
dintă l adună ri, indiferent de cvorumul intrunit, luartd not ă rari cu majoritatea voturilor exprimate, 

(3) Adunarea generad ă  extraordinar ă  se intrune ş te on de Gate on este necesar si are urm ă toarele 
obligatii; 
a) schimb  area fennel juridice a societ ă tii; 
b) mutarea sediului societă tii; 
c) schimbarea obiectulul de activitate at societ ă tii; 
d) sa infiinteze sau sa desfiinteze sedii secundare, sucursale, agentii, reprezentante sau  alt e asemenea unitati fare 

personalitate juridica; 
e) prelungirea duratei societ ă tii; 

tnajorarea capitalului social; 
g) reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiune de noi aetiuni; 
h) fuziunea cu alto societari sau divizarea societ ă tii; 
i) dizolvarea anticipate a societ ă tii; 
j) conversla actiunilor dintr-o categoric in coalalta; 
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lc) emisiunea de obligatiuni; 
I) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni; 
m) oricare alte modificki ale actului constitutiv sau orice hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunkii 

generale extraordinare. 

Exercitiul atributiilor prev ă zute la litemle b), c) ş i f) este delegat ă  consiliului de administratie, in 
conditiile Legii tr. 31/1990. Delegarea atributiilor prevdzute la litera c) flu poate privi dorneniul ş i activitatea 
principal ă  a societă tii 

Pentru validitatea deliberkilor adundrii generale extraordinare este necesar ă  la prima convocare prezen ţ a 
actionarilor detinand cel putin o pdtrime din num ă rul total de drepturi de vot, iar la convoc ă rile urm ă toare, 
prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din num ă nd total de drepturi de vot. 

Hotă rerile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de ac ţ ionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de 
modificare a obiectului principal de activitate al societkii, de reducere sau majorare a capitalului social, de 
schimbare a fonnei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societkii se ia cu o majoritate de cel putin 
dou ă  treimi din drepturile de vat detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. 

Adunarea generate este convocat ă  de consiliul de administratie, on de cate cr1 este necesar, in conclitiile 
legii. Convocarea poate fi fă cut ă  prin scrisoare recomandat ă , prin scrisoare transmis ă  pe cale electronic ă , avand 
incorporatd, ata ş at ă. sau logic asociatd serrin ă tura electronic ă  extins ă , prin afi ş are la sediul societkii, irtsotita de un 
convocator cc vs fi semnat de actioneri, cu eel putin 15 zile inainte de data tinerii adunkii. Odat ă  cu convocarea 
adun ă rii generale se comunica data, locul, ora, ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care 
vor face obiectul dezbaterilor adunkii. 

Cand in ordinea de zi figurează  propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa 
cuprindă  textul integral al propunerilor, 

Ş edinta adunarii se va conduce de c ă tre pre ş edintele consiliului de administratie sau de c ă tre persoana 
desemnat ă  dintre membrii AGA. 

Procesul verbal al adunarii generale se va scrie intr-un registru sigilat in parafat in vs fi semnat de c ă tre 
persoana care a prezidat ş edinta in de secretarul care 1-a intoemit. 

Adunarea generals va alege din personalul societkii un secretar al ş edintei i un secretariat tehnic format 
din 1 la 3 persoane, care va verifies lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezint ă  
fiecare, procesul verbal intocmit de cenzori pentni constatarea num ă tului de actiuni depuse si a num ă rului 
actionarilor, precum si indeplinirea tuturor formalit ă tilor cerute de lege in de actul constitutiv pentni tinerea 
adun ăni generale. 

Consiliul de administratie, convoac ă  de Indată  adunarea general ă , la cererea actionarilor reprezentand, 
individual situ impreun ă , cel putin 5% din capitaluI social , dac ă  cererea cuprinde dispozitii cc &Are in atributiile 
adună rii. Adunarea general ă  vs fi convocatd în termen de cel mult 30 de zile $i se va intruni in termen de cel mult 
60 de zile de la data primirii cererii. 

Actionarii care nu sunt de acord cu hotararea adun ă rii generate privitor la schimbarea obiectului principal 
de activitate, la mutarea sediului sau la forma societkii, fuziune situ divizare, au dreptul de a se retrage din 
societate in de a obtite de is societate contravaloarea ac ţ iunilor pe care le poseda in conditiile art. 134 din Legea 
31/1990 republicata cu modific ă rile ulterioare. 

Pentru ea hot ă rarile adunkilor generate sa fie opozabile tertilor, ele vor fi depuse obligatoriu in termen 
de 15 zile la Oficiul Registrului Comern, dui pentru a fi mentionate si publicate in Monitorul Oficial, Ele tin vor 
putea ft executate inainte de aducerea la indeplitire a acestor formalit ă ti, 

Capitolal VI AdmInistrarea sociefa ţ ii 

Art. 13 Societatea este administrate de un Consiliu de admirdstratie format din 5 (cinci) administratori, 
dupe cum urmeaz ă  : 

1. STOICESCU ADRIAN, de cetkenie romana, data si locul na ş terii: 03.01.1979, in Slobozia, 

juddalomite, domiciliat in Buceuresti, Sector 3, str.Liviu Rebreanu, nr.6, b1.131, sc.6, et.8 ap,253, cod numeric 

personal 1790103212950 , ciurata mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestui teituen pea durat ă  de 2 
luni; 

2. OLTENICEANU GABRIEL MITIAIL, de cetkenie romana, data si locul nasterii06.10.1974, in 
Slobozia, jud. Ialomita, domiciliat in jud Ialomita, loc,Slobozia, Str.R ă zoare, nr.8, b1.14, sc,B, ap.23, cod numeric 
personal 1741006212981, durata mandatului de 4 luni, cc posibilitatea prelungirii acestui termen pc a durat ă  de 2 
lun i; 

3. CODLEANU 1VIARIANA GEORGETA, de cetă tenie romana, data si locul nasterii:09.12.1956, in 

Medgidia, jud. Constanta, domiciliat in jud Ialomita, loe.SIobozia, Str. Van ă tori, nr.6, bl.D3, sc.A, ap.9, cod 

numeric personal 2561209212956, durata mandatulni de 4 Iuni, cu posibilitatea pretungirii acestui tennen pc o 

durat ă  de 2 lun_i; 
4. RACEANU GABRIEL, de cet ă tenie romana, data si locul nasterii: 22,10.1976, in Slobozia, jud. 

raininita, domiciliat in jud Iatornita, loc.Slobozia, StrAleea Tineretului, or. ,b1.F6, sc,A, ap.1, cod numeric 
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personal 176102221_12978, durata mandatului d_e 4 tuni, cu posibilitates prolungirii acestui termen pe o durat ă  de 
2 luni; 

5, MATEI ALEXANDRA MIRONA, de cet ăţ enie Parma, data si locul nasterii:13,09,1987, in  
Slobozia, jud. Ia ł omi ţ a , domiciliat in jud Ialomita, loc,Amara, Str,Viilor, nr.72, cod numeric personal 
2870913211197, durata mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pe o durat ă  de 2 luni; 

Adrninistratorii asigura conclucerea societ ă tii, indeplinind toate actele necesare si utile pentru realizarea 
obiectului de activitate al societ ăţ ii, cu exceptia color rezervate de loge adun ă rii generale a actionarilor. 

Administratorii selocta ţ  în conditiile OUG nr. 109/2011 privind guvemanta corporativ ă  a intreprinderilor 
publice sunt numiti de adunarea generala i primesc un mandat pe o perioada de 4 ani, care poate fi reinnoit în  
conditiile legii. 

Pentru activitatea prestata, administratorii  runt remunerati en sume ce Sc vor stabili in condi ţ iiie OUG nr. 
109/2011, care se vor pl ă ti lunar, 

Pentru buna desfasurare a activită tii, administratorii si directorii pot dup ă  irregistrarea saciet ă tii la 
Registrul Comertului so angajeze forta de munca, pe baza de contracte de raunca individuale, care vor fi 
inregistrate la organele do stat competente. Remunerarea salariatilor si colaboratorilor se va face cu respectarea 
prevederilor legate. 

Timpul cat adminitratorii, saIariatii, directorii an prestat activitate se considera vechime in rnunca, daca 
pe toata aceasta perioada au fast varsate la asigur ă rile de stat contributiile corespunz ă toare. 

In caz-ul in care, ulterior inmatricul ă rii, a persoana este numita ca administrator sau cenzor drepturile si 
obligatiile se stabilesc printr-un contract do administrare, prin care se desenmeaz ă  reprezentantul permanent 
persoana fizica. 

Obligatiile si r ă spunderea aclministratorilor  runt reglernentate de dispozitiile referitoare la mandat si do  
eele speciale prev ă zute de Legea 31/1990 republicata cu modific ă ri ulterioare. 

Membrii consiliului de administratie aIeg dintre ei un presedinte care poate incleplini si functia de director 

general al SC Urban SA Slobozia, Mernbrii consiliului de administratie pot numi un director general si din afara 

consiliului de administratie. 
Directond general astfel desemnat va avea atributii do conducere a intregii activitati a societ ăţ ii, in 

subordonarea so fiind incredintata activitatea directorilor executivi angajati ai societ ă tii in baza unui contract 
individual de rnunca, Presedintele censiliului de administratie al societ ă tii si directorul general, In cazul in care nu 
exist ă , identitate de persoane, vor di reprezentanti legali ai S.C. URBAN S,A si vor reprezenta societatea in 
raporturile cu tertii si injustitie. 

Consiliul de administratie va inregistra in registrul comertului numele persoaneIor imputernicite sa 
reprezinte societatea. Acestea vor depune si specimene de serun ă tură , 

Capitolul VII Activitatea societâtii 

Art.14 Exerci ţ iul economic fmanciar incepe la 01 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiec ă nn an. 
Operatiunile de plati si incasari pot di realizate rio sacietate in numerar sau prin intermediul unui cent 

bancar. 

Societatea va tine evidenta contabila Si va into cmi situatia fmanciara annals in conformitate an prevederile 
legale. 

Administratorii sunt obligati Ca, in termen de 15 zile de la data adun ă rii generale, so depun ă  copie 
după  situatiile financiare anuale, insotite de raportul tor, raportul cenorilor sau al auditorilor fmanciari, precum si de 
procesul verbal al adun ă rii generale la Oficiul Registmlui Comertului, precum si la Ministerul Finantelor Publice, 
in conditiile prev ă zute de Legea contabilit ă tii or, 82/1991, republicata. Publicarea in Monitorul Oficial esto 
obligatorie numai in cazul in care cifra do afaceri este de poste 10 rnilioane lei. 

Din profitul societ ăţ ii se va prelua in fiecare an cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva pana ce 
acesta va atinge cel pu ţ in 1/5 din cap italul social. 

Din profitul brut de bilan ţ  se scade impozitul legal rezultand profitul net cuvenit ac ţ ionarilor care se 
repartizeaz ă  intro ace ş tia proportional Cu aportul fiec ă mia la capitalul social, 

Obiiga ţ iile societ ăţ li sunt garantate Cu patrimoniul social al acesteia, jar actionarii r ă spund in limita 
valoritor actiunilor cc le detin. 

Capitolul 	IVIodificarea formei juridice, dizolvare, tichidare, fuziune, divizare 

Art. 15 Societatea va putea fl dizolvata in urm ă toarele conditii: 

Imposibilitatea realiz ă rii obiectului do activitate sau realizarea acestuia. 
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Trecerea timpului stabilit pentru durata societ ăţ ii; 
llotararea adun ă rii  generals a actionarilor; 
Declararea nulit ă tii societ ăţ ii; 
Deschiderea procedurii de faliment; 
Reduc  area num ă rului acionarilor sau a capitalului social sub rninimul legal, daca aceste cauze on au fost 
inlă turate in termen de 9 luni de la data constat ă rii, 

Societatea se mai clizolva pa cale judiciara in unn ă toarele situatiil 
că nci nu a depus in cal mutt 6 luni de la expirarea termenelor legale, situa ţ iile financiare anuale sau alte 

ante care potrivit legii se depun la Oficiul Registrului Comeqului; 

and isi inceteaza activitatea sau nu are sediul social curtoscut on nu indepline ş te condi ţ iile referitoare 
la sediul social sau asociatul a disp ă rut on nu are domiciliul sau resedinta cunoscuta; 
and societatea nu si-a completat capitalul social in condithle legii. 

Prevederile referitoare la incetarea activitatii nu se aplica in cazui in care societatea si-a anuntat 
inactivitatea temporara la Registrul Comertului si organele fiscale. Durata inactivit ăţ ii nu poate dep ă si trei ani. 

Dizolvarea societ ăţ ii trebuie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial. 
Art, 16 Dizolvarca societ ăţ ii are ca efect deschiderea procedurii lichid ă rii. Dizolvarea are lac fare liebidare 

in cazul fuziunii sau divtz ă rii an in alte Gauze prev ă zute de lege, 
Lichidarea societ ăţ ii  an va face de unul sau mai multi lichidatori numiri de adunarea generala a 

actionarilor. 

'Foote actele emanand de la societate trebuie sa arate ca aceasta e in lichidare. 
Din momentul intr ă rii in fiinctiune a lichidatorilor acestia preiau obliga ţ iile administratorilor, 

desfasurandu-si activitatea conform prevederilor legate in vigoare. 
Lichidatorii  an aceea ş i ră spundere ca si administratorii, indeplinindu-si mandatul. [or sub controlul cenzorilor. 

Dup ă  terminarea 	lichidatorii trebuie ca in termen de 15 zile sa ceara radierea societ ăţ ii din 
Registrut Comertului. 

Radierea  an poate face si din oficiu. 

Art. 17 Fuziurica si divizarea se hot ă ră ste de adunarea generala in condi ţ iile prev ă zute pentru modificarea 
Actu.lui Constitudv al socicaţ ii. 

Procedure fuziunii si diviz ă rii este cea prev ă zută  de Legea 31/1990 republicata cu moclific ă rile ulterioare si 
se splice ea atare, 

Capitolal IX Litigii 

Art. 18 Lidgiile societăţ ii cu persoarte fizice sau juridice romane sunt de competenta organelor 
judec ă tore ş ti din Romania. 

Litigiiie personalului roman angajat in societate, ivite in rap orturile cu aceasta se rezolva in conformitate 
cu legislatia muncii din Romania. 

Capitolul X Dispozitii finale 

Art. 19 Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaz ă  cu dispozitiile legate de domeniu. 
Dup ă  fiecare modificare a Actului Constitutiv, administratorii vor depune la Registrul Comer ţufui,  in 

termen de 15 zile, actul modificator si textul complet ai Actului Constitutiv, actualizat Cu toate modific ă rile, pentru 
a ft inregistrat. 

Actul modificator si Actul Constitutiv actualizat sunt valabile si operative, daca rezulta din acts semnate de 
ac ţ ionari sau reprezentautii legali mandatari si sunt ?nregistrate la Registrul Comertului, actid modificator urtnânci a 
fi publicat in Monitorul Oficial iar pentru depunerea Actului Constitutiv publieanclu-se notificarea prev ă zută  de 
lege. 

Prezentul Act Constitutiv intra in vigoare de la data inregistr ă rii in Registrul Comertului, 
Prezentul inset -is a fost redactat astazi 	, in doua exemplaxe, inscrisul contine 
	) pagini, nu prezintă  ş ters ă turi, ad ă ugiri sau degrad ă ri rnateriale. 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADIVILNISTRATIE 

S.C. URBAN S.A. SLOBOZIA 

ADRIAN STOICESCU 
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