
 
ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNITA NOUA 
 

 
   H O T Ă R Â R E 

 
 
Privind aprobarea infiintarii unei  SOCIETĂŢII COMERCIALE  MOŞNIŢEANA 
S.R.L. 
 

Consiliul Local al com.Mosnita Noua; 
     Avand in vedere expunerea de motive cu nr.906/2011 intocmita de primarul 
comunei Mosnita Noua, 

Având în vedere Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele 
juridice, Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, rerepublicată, cu toate 
completările şi modificările ulterioare şi a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, art. 35 alin. 2; 

Văzând avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 
Mosnita Noua,  

Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b, c, d, alin. 9 şi a art. 45 al. 1 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 
Consiliul local al comunei Mosnita Noua, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 Art. 1. Se aprobă constituirea societăţii comerciale MOŞNIŢEANA SRL, de 
către Comuna Mosnita Noua, persoană juridică română, cu sediul în judeţul Timis, 
localitatea Mosnita Noua, nr.73, cod fiscal 4548570,prin Consiliul Local Mosnita 
Noua cu sediul în judeţul Timis, localitatea Mosnita Noua, nr.73, ca asociat unic. 
 Art. 2. Se aprobă Actul constitutiv al SC MOŞNIŢEANA SRL, conform 
anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3. Capitalul social al SC MOŞNIŢEANA SRL la data constituirii este de 
200 lei. Aportul asociatului unic este vărsat integral la data constituirii, în numerar, în 
sumă de 200 lei, reprezentând 20 părţi sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare.  
 Art. 4. Sediul SC MOŞNIŢEANA SRL va fi în judeţul Timis, localitatea 
Mosnita Noua, nr. 73. 
 Art. 5. Administratorul SC MOŞNIŢEANA SRL va fi angajat prin concurs, in 
baza unui contract de management.Din comisia de concurs vor face parte urmatorii 
consilieri locali: Kadar Gheorghe si Kutasi Simona. 
  
 



 
Art. 6. SC  MOŞNIŢEANA SRL va avea ca obiect principal de activitate, 

Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale  - CAEN 4120,iar ca 
activitati secundare: 

-    Fabricarea produselor din beton pentru constructii cod CAEN 2361, 
- Captarea,tratarea si distributia apei cod CAEN 3600, 
- Lucrari  de demolare a constructiilor cod CAEN 4311, 
- Lucrari de pregatire a terenului cod CAEN 4213, 
- Lucrari de instalatii electrice cod CAEN 4321, 
- Lucrari de instalatii sanitare,de incalzire si de aer conditionat cod CAEN 

4322, 
- Lucrari de ipsoserie,cod CAEN 4331, 
- Lucrari de tamplarie si dulgherie cod CAEN 4332, 
- Lucrari de pardosire si placare a peretilor cod CAEN 4333, 
- Lucrari de vopsitorie,zugraveli si montari de geamuri cod CAEN 4334, 
- Alte lucrari de finisare cod CAEN 4339, 
- Lucrari de invelitori,sarpante si terase la constructii cod CAEN 4391, 
- Transporturi urbane,suburbane si metropolitane de calatori cod CAEN 4931, 
- Transporturi cu taxiuri cod CAEN 4932, 
- Parcuri pentru rulote,campinguri si tabere cod CAEN 5530, 
- Activitati de arhitectura cod CAEN 7111, 
- Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea cod CAEN 

7112, 
- Activitati ale agentiilor de publicitate cod CAEN 7311, 
- Activitati generale de curatenie a cladirilor cod CAEN 8121, 
- Activitati de intretinere peisagistica cod CAEN 8130, 
- Activitati de organizare a expozitiilor,targurilor si a congreselor,cod CAEN 

8230, 
- Activitati de gestionare a salilor de spectacole cod CAEN 9004, 
- Activitati de pompe funebre si similare cod CAEN 9603, 
- Activitati de intretinere corporala cod CAEN 9604, 
 
Art.7 Mijloacele fixe aferente Serviciului Comunitar de Utilitati Publice vor fi 

transferate gratuit catre S.C. MOŞNIŢEANA SRL, care are obligatia de a le amortiza 
si a constitui din sumele amortizate un fond de dezvoltare. 

Art.8.  Personalul Serviciului Comunitar de Utilitati Publice va fi angajat in 
cadrul S.C. MOŞNIŢEANA SRL,cu exceptia soferilor si a muncitorului necalificat cu 
atributii de sef serviciu S.V.S.U. al comunei Mosnita Noua. 

Art.9. Se împuterniceşte Primarul comunei Mosnita Noua, domnul Ioan 
Sorincau, domiciliat în judeţul Timis, Comuna Mosnita Noua, nr.9, CNP 
1520916354803, posesor al CI seria TM nr.331076, eliberat de Mun.Timisoara, la data 
de 10.06.2003, să semneze actul constitutiv al noii societăţi, să depună capitalul social 
al societăţii înfiinţate, să dea declaraţia pe propria răspundere în numele şi pe seama 



Comunei Mosnita Noua şi să îndeplinească orice altă formalitate necesară înfiinţării 
societăţii. 

 
Art.10.  Termenul de ducere la indeplinire a hotararii este de 30 de zile de la 

adoptare. 
Art. 11.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 
               Instituţia Prefectului - Judeţul Timis; 

                         Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timis; 
                         Cetăţenilor comunei prin afişare pe site si avizierul Primariei Mosnita 
Noua 
                        Mosnita Noua la 23.02.2011 
                        Nr.8 
 
 
 
 
           PRESEDINTA DE SEDINTA,                         Contrasemneaza, 
              GRESCHNER ROBERT                                     Secretar, 
                                                                                         Burescu Aurelia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


