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H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea reprezentantilor comunei Aricestii Rahtivani in Adunarea 

Generala a Asociaților  și modificarea Actului Constitutiv al S.C. „Serviciul Public de 
Alimentare cu Apa Ariceştii Rahtivani ”S.R.L.  

 
           Avand in vedere: 
 - Adresa dnei Mihai Viorica, consilier local în cadrul Consiliul local Ariceștii Rahtivani, 
înregistrată la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 8323 din 26.02.2021, prin care se 
comunică demisia din funcția de membru în cadrul Adunării Generale a Asociaților de la 
S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani; 

-Adresa dlui Ciobanu Nicolae, consilier local în cadrul Consiliul local Ariceștii 
Rahtivani înregistrată la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 8324 din 26.02.2021, 
prin care se comunică demisia din funcția de membru în cadrul Adunării Generale a 
Asociaților de la S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani; 
           - Referatul de aprobare nr.8454 / 01.03.2021 întocmit de  Primarul comunei Ariceştii 
Rahtivani în care se prezintă şi se fundamentează necesitatea desemnării reprezentanților 
comunei Ariceștii Rahtivani în  Adunarea Generală a Asociaților  S.C. „Serviciul Public de 
Alimentare cu Apa Ariceştii Rahtivani S.R.L.”; 
 - Hotărârea Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 14 din 18.02.2016 
privind aprobarea Actului Constitutiv Actualizat al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu 
Apa Ariceştii Rahtivani S.R.L.” şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Consiliului de Administraţie al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apa Ariceştii Rahtivani 
S.R.L.” ; 
 - Hotărârea A.G.A. nr. 5 din 16.12.2020 privind aprobarea modificarilor actului 
constitutiv al societăţii SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICEŞTII 
RAHTIVANI ; 
 - prevederile art. 12 lit. d) din Contractul de mandat încheiat de dna Mihai Viorica și 
de dnul Ciobanu Nicolae   cu comuna Ariceștii Rahtivani 

-prevederile art. 14 alin. (1) din O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare 
la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt 
actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu 
modificările si completarile ulterioare; 
          - prevederile art. 64³ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
inteprinderilor publice, aprobată si modificată prin Legea nr. 111/2016;  
           - dispozitiile Legii nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările  şi 
completările ulterioare; 
           - dispoziţiile art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin (3) lit. e), alin. (7) lit. n), precum şi ale 
art. 131 din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ; 

   
 



          În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019, privind Codul administrativ:  
  
 

Consiliul local al comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, adoptă prezenta 
 

H O T Ă R Â R E: 
 
          Art. 1 Se desemnează în calitate de reprezentanți ai comunei Ariceștii Rahtivani în 
Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceştii 
Rahtivani ”,S.R.L. după cum urmează: 

1. Dnul Stoica Nicolaie-Daniel 
2. Dnul Ungureanu Dorinel 

           Art. 2 Aprobă contractul de mandat – cadru pentru reprezentantii comunei Ariceștii 
Rahtivani in Adunarea Generala a Asociaților la S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apa 
Ariceştii Rahtivani” S.R.L., conform Anexei la prezenta. 
 Art. 3  Împuterniceste  Primarul comunei Ariceștii Rahtivani să semneze contractul 
de mandat cu reprezentanții desemnați în Adunarea Generală a Asociaților în condițiile 
prevăzute de lege și de prezenta hotărâre; 
 Art. 4 Art.17 din Actul constitutiv actualizat la data de 18.12.2020 al Societății 
Comerciale ” Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. aprobat prin 
Hotărârea A.G.A.nr. 5 din 16.12.2020, se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art.17.  (1) Atribuțiile Adunării Generale sunt urmatoarele: 
 a) aprobă structura organizatorică a societăţii;  

b) stabilește și aprobă pe baza unor studii și analize întocmite de o 
societate/persoană fizică autorizată specializată în recrutarea și dimensionarea necesarului 
de forță de muncă, organigrama şi statul de funcţii; 

c) în cazul societăţilor ale căror situaţii financiare sunt auditate, să numească sau să 
demită auditorul financiar şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar; 

d) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de 
administraţie şi cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv; 

e) avizează raportul auditorului extern;  
f) hotărăşte în orice alte probleme care sunt de competenţa sa. 
(2) Adunarea Generală aprobă cu mandat special din partea Autorității Publice 

Tutelare  următoarele: 
a) hotarăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, acordarea de garanţii 

şi realizarea investiţiilor; 
b) aprobă repartizarea pe destinaţii a profitului net;  
c) hotărăşte majorarea sau reducerea capitalului social; 
d) hotărăşte asupra modificărilor aduse actului constitutiv; 
e) hotărăşte asupra schimbării obiectului de activitate sau al sediului social; 
f) hotărăşte fuziunea cu alte societăţi, divizarea societăţii, dizolvarea anticipată a 

acesteia; 
g) să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de administraţie; 
h numeşte şi revocă în condiţiile legii Consiliul de Administrație, cenzorii, lichidatorii, 

stabilește indemnizaţiile acestora; 
i) aprobă regulamentul de organizare şi functionare al Consiliului de Administrație 

sau modificări ale acestuia; 
j) stabileşte competenţele şi responsabilităţile Consiliului de Administrație ;  
k) analizează, modifică şi aprobă programul economic al societăţii;  
l) hotărăşte asupra modalităţilor de evaluare/reevaluare în vederea determinării 
valorii patrimoniului societăţii; 
m) aprobă şi modifică situaţiile financiare anuale - bilanțul, contul de profit şi pierderi ; 



n) aprobă raportul Președintelui Consiliului de Administrație şi al cenzorilor ; 
o) aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli în conformitate cu legislația specifică”. 
Art. 5 Actul Constitutiv al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apa Ariceştii 

Rahtivani” S.R.L. va fi actualizat în mod corespunzător de către S.C. „Serviciul Public de 
Alimentare cu Apa Ariceştii Rahtivani” S.R.L. cu persoanele desemnate la art. 1,  și cu 
prevederile art. 4. 
 Art. 6 La data intrării în vigoare a prezentei își încetează aplicabilitatea orice 
prevedere contrară. 
          Art.  7 Comunicarea prezentei hotărâri S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apa 
Ariceştii Rahtivani S.R.L.”, instituţiilor şi persoanelor interesate se asigură de către 
Secretarul general al comunei Ariceştii Rahtivani. 
 
 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            
  Nicoleta-Daniela BORCESCU       

                                                                                                                        
                                                                                                       Contrasemnează, 
                                                                                     SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 

                                                                                     Violeta-Neluța PETCU 
 
 
 
 
 
 
Ariceștii Rahtivani, 03.03.2021 
Nr. 13 

	
 
                                                                                               
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              A  N  E  X  Ă 
                                                                        la H.C.L. Ariceștii Rahtivani nr. 13/2021 
 
 
 

CONTRACT  DE  MANDAT 
 
 

 CAP. 1 
 PĂRȚILE CONTRACTANTE 
 
 Art.1 Comuna Aricestii Rahtivani, cu sediul în localitatea Ariceștii Rahtivani, strada 
Principala nr. 75, județul Prahova, în calitate de asociat unic la S.C. SERVICIUL PUBLIC 
DE ALIMENTARE CU APĂ ARICESTII RAHTIVANI S.R.L., reprezentată prin Primar Orbu 
Gheorghe , împuternicit  prin H.C.L. Ariceștii Rahtivani nr.____/ 2021,  denumit  în 
continuare mandant 
 
 și 
          Dnul(dna)________________________________ reprezentant al comunei Ariceștii 
Rahtivani în Adunarea Generala a Asociaților, conform H.C.L Ariceștii Rahtivani 
nr.____/2020, cu domiciliul în comuna Ariceștii Rahtivani, sat______________________ 
nr._____, județul Prahova, posesor al C.I.(B.I.) seria______ nr. _____________, eliberat(ă) 
de___________________, denumit în continuare mandatar, 
 
au încheiat prezentul contract de mandat 
 
 CAP. 2 
 CONDIȚIILE MANDATULUI 
 
 Art. 2 În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată, și ale 
Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice, actualizată, Comuna Ariceștii Rahtivani, în calitate de asociat unic la S.C. 
SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.,  acordă 
împuternicire persoanei mandatate pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea 
sa de asociat, iar mandatarul  își asuma obligația încheierii actelor de numire a mandantului 
, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege. 
 
 CAP. 3 
 OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
 Art. 3 Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de catre mandatar, în  
numele și pentru comuna Ariceștii Rahtivani, aatribuțiilor pe care comuna le are în calitate 
de asociat unic la S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ARICESTII 
RAHTIVANI S.R.L., în condițiile și în limitele impuse de prezentul contract și legislația în 
vigoare.Actele facute de mandatar, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților. 
 
  
  



 CAP. 4 
 TERMENUL CONTRACTULUI 
  
 Art. 4 Durata prezentului contract este de la data semnării, până la data încetării 
calității de reprezentant al Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea 
Generală a Asociaților la S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ARICESTII 
RAHTIVANI S.R.L., dar nu mai mult de 4 ani. Contractul de mandat este cu titlu gratuit. 
 CAP. 5 
 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE 
 
 Art. 5 În perioada în care capitalul societății comerciale este integral sau parțial al 
comunei, mandatarul îndeplinește alături de ceilalți reprezentanți, obligațiile adunării 
generale a asociaților, stabilite prin legislația în vigoare și actul constitutiv al societății, cu 
excepția celor de mai jos, pe care mandatarul le va îndeplini  numai pe baza unui mandat 
special  din partea mandantului, în cazul: 
 a) înstrăinării acțiunilor, părților sociale  sau activelor; 
 b) schimbării formei juridice a societății comerciale; 
 c) contractării de împrumuturi   
 Art. 6 Mandatarul , în exercitarea atribuțiilor ce-i revin conform legislației în vigoare, 
are obligația  ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea 
economico-financiară a societății, sa anunțe și sa propună mandantului modul de rezolvare 
a acestora într-un termen stabilit. 
 Art. 7 Mandatarul se obligă să îndeplinească mandatul pe toata durata contractului și 
răspunde  față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5 și îl va 
informa pe mandant, semestrial sau ori de câte ori i se solicită, de modul cum își exercită 
obligațiile cu care a fost mandatat. 
 Art. 8 Mandantul  va asigura mandatarului sprijinul solicitat în situațiile prevăzute la 
art. 5. 
 
 CAP. 6 
 RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE 
 
 Art. 9 Răspunderea mandatarului: 
 a) mandatarul este ținut răspunzător în condițiile legislației comerciale și a 
prezentului contract. În acest sens, răspunderea lui funcțiomează pentru neexecutarea 
totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia; 
 b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni 
produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului. 
 În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde  și 
potrivit legii penale. 
 Art. 10 Răspunderea mandantului: 
 a) răspunderea mandantului va fi operantă în situația nerespectării obligațiilor 
asumate  prin prezentul contract, precum și în situația  executării defectuoase,  a 
neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate; 
 b) mandantul nu răspunde pentru actele  sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, 
savârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract. 
  
  
 



 CAP. 7 
 MODIFICAREA CONTRACTULUI 
 
 Art. 11 Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia dintre părti cu acordul 
ambelor părți sau prin Hotărâre a Consiliului local al Comunei Ariceștii Rahtivani. 
 
 CAP. 8 
 ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 
 Art. 12 Contractul de mandat încetează prin: 
 a) expirarea termenului; 
 b) imposibilitatea fortuită de executare 
 c) revocarea mandatului 
 d) renunțarea mandatarului 
 e) punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului 
 Renunțarea se va face prin notificare și restituirea  de către mandatar a contractului. 
 Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului. 
 Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data 
notificării. 
 
 CAP. 9 
 DISPOZIȚII FINALE 
 
 Art. 13 Clauzele prezentului contract  se vor completa cu dispozițiile privitoare la 
mandat din Codul Civil și Codul Comercial 
 Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau 
actele adiționale, dupa caz, își înceteaza valabilitatea. 
 Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 
astăzi   _______________ 
 
 
  MANDANT,                                                  MANDATAR, 
           Comuna Ariceștii Rahtivani 
  PRIMAR, 
               Gheorghe ORBU  
 


