str. Ştefan Pârşcoveanu, nr.223, jud. Olt, tel/fax.0249.455.308, e-mail: clpirscoveni@yahoo.com

HOTĂRÂRE
Referitoare la: aprobarea completării obiectului secundar de activitate al S.C. IMAGE GROUP
PÎRȘCOVE6I SRL , având ca asociat unic Comuna Pîrșcoveni, jud. Olt

Având în vedere :
- Expunerea de motive nr.476/18.03.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr.477/18.03.2016 ;
- Referatul nr.11/18.03.2016 al administratorului S.C. IMAGE GROUP PÎRȘCOVE I SRL prin care
solicită completarea obiectului secundar de activitate ;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local ;
- Prevederile art.2.2 de la Capitolul II. Obiectul de activitate al societății din Statutul societății
actualizat la data de 30.09.2013 al S.C. IMAGE GROUP PÎRȘCOVENI SRL ;
- Actul Constitutiv actualizat la data de 30.09.2015 al S.C. IMAGE GROUP PÎRȘCOVENI SRL ;
- Prevederile art.1 si art.2 lit.e , art.5 alin.(2) din Legea 31/1990 privind înființarea societăților
comerciale cu modificările si completările ulterioare

- Prevederile art.1 alin.(1) și (2) ,lit.g),pct.2 și art.17 din legea 215/2001 privind administratia
publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- Prevederile art.7, alin (1) din Legea 52/2003 – privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală, cu modificările și completările ulerioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. b) si c) art. 45,
alin. (1) si 115, alin. (1) , lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CO6SILIUL LOCAL AL COMU6EI PÎRŞCOVE6I
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă completarea obiectului secundar de activitate al S.C. IMAGE GROUP
PÎRȘCOVE I SRL , astfel :
4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4321 – Lucrări de instalații electrice
4322 – Lucrări de instalații sanitare , de încălzire și de aer condiționat
4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 – Lucrări de ipsoserie
4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 – Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339 – Alte lucrări de finisare
4391 – Lucrări de învelitori , șarpante și terase la construcții
4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Art.2. Se împuternicește doamna Beldea Mariana, în calitate de administrator al ”S.C. IMAGE
GROUP PÎRŞCOVENI S.R.L.” pentru a semna documentele necesare la ORCE Olt .

Art.3. Prezenta hotarare se comunica Primarului comunei Pîrșcoveni și d-nei Beldea
Mariana - administratorul S.C. IMAGE GROUP PÎRŞCOVENI S.R.L pentru aducerea la îndeplinire si la
Institutia Prefectului – Județul Olt.

PREŞEDI6TE ŞEDI6ŢĂ,
ȘTEFĂ6EL MITROI

6R. CO6SILIERI
Î6 FU6CȚIE
11

6R. CO6SILIERI
PREZE6ȚI
11
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CO6TRASEM6EAZĂ
SECRETARUL COMU6EI,
Claudia GHEORGHE

6R. VOTURI
PE6TRU
11

6R. VOTURI
ÎMPOTRIVĂ
-

6R. ABȚI6ERI
-

