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Anexa la HCL 289/2014 
 

ACTUL CONSTITUTIV 

 

AL SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  

 

TEGA KER S.R.L. 
 
 

În baza actului de voinţă al asociatului unic TEGA SA persoană juridică română, cu sediul social în  
Mun.Sf.Gheorghe str.Crangului nr.1 jud.Covasna, înregistrată la Sf.Gheorghe având număr de ordine în Registrul Comețului 
J14/295/1996, cod unic de înregistrare 8670570 reprezentată de Dl Toth-Birtan Csaba cetățean român, născut la data de 
10.01.1964 in Tg.Mures, Jud. Mures, domiciliat în Mun.Sf.Gheorghe str Petofi Sandor nr. 10A, et 2, ap 6  , jud.Covasna, 
legitimat cu CI seria KV nr 245355 eliberată de Mun. Sf.Gheorghe  la data de 10.01.2011, avand CNP 1640110141059, 
conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor TEGA SA nr....  din data de ... se constituie  TEGA KER S.R.L. în 
următoarele condiţii: 
 
 

CAP.I. – DENUMIREA, SEDIUL SOCIAL. FORMA JURIDICĂ, DURATA SOCIETĂŢII 
 
Art. 1. În temeiul prezentului act constitutiv, se constituie societatea având denumirea, înregistrată în Registrul Comerţului, cu 
dovada privind disponibilitatea firmei nr.14732/22.09.2014 de TEGA KER  S.R.L, societate cu răspundere limitată, 
persoană juridică de naţionalitate română. 
Art. 2. În toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele şi alte documente întrebuinţate în comerţ, emanând de la 
societate, trebuie să se menţioneze denumirea societăţii, forma juridică, sediul, codul unic de înregistrare şi capitalul social. 
Art. 3. Societatea are sediul social în Romania,Sf.Gheorghe , str.Energiei  nr.2  judeţul Covasna, acesta putând fi mutat în 
orice altă localitate sau la orice altă adresă fiind necesară doar hotărârea asociatului unic. 
 

Sociatatea are sediu secundar la urmatoarea adresa: Sf.Gheorghe str.Crângului nr.1  jud.Covasna 

Prin hotărârea asociatului unic, societatea va putea înfiinţa sucursale, agenţii, reprezentanţe, puncte de lucru, depozite, sau 
alte asemenea sedii secundare, în ţară şi în străinătate. 
Art. 4. Societatea se constituie pe o durată nedeterminată cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerţului, ea 
putând fi modificată prin hotărârea asociatului unic. 
 
 

 
CAP. II. – OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 
Art. 5. Domeniul principal de activitate al societăţii va fi corespunzător codului CAEN –464- Comerţ cu ridicata al bunurilor 
de consum iar activitatea principală va fi codul CAEN – 4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 
 
Pe lângă activitatea de bază societatea va desfăşura şi următoarele activităţi secundare: 
3291 Fabricarea măturilor şi periilor 
3312 Repararea maşinilor 
3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a. 
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor 
4312 Lucrări de pregătire a terenului 
4331 Lucrări de ipsoserie 
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 
4339 Alte lucrări de finisare 
4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 
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4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 
4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 
4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 
4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 
4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse 
4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 
4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi al produselor derivate 
4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 
4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare                     
4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara  magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor 
4941 Transporturi rutiere de mărfuri 
4942 Servicii de mutare 
5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similar 
5610 Restaurante 
7711 Activităţi de închiriere şi leasing de autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 
7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 
8559 Alte forme de învăţământ n.c.a. 
 

Art. 6. Societatea îşi va putea realiza obiectul de activitate şi prin participarea la societăţi existente sau în curs de constituire, 
precum şi prin încheierea unor contracte de asociere cu terţe persoane fizice sau juridice. 
 
 

CAP. III. – CAPITALUL SOCIAL. PĂRŢI SOCIALE. 
 
Art. 7. Capitalul social este de 200 lei noi, divizat în 20 de părţi sociale a câte 10 lei fiecare, reprezentând cota 100%, fiind 
subscris şi vărsat integral de către asociatul unic. 
Art. 8. Aportul la capitalul social, precum şi bunurile sau valorile dobândite de societate pe tot parcursul existenţei acesteia, 
constituie proprietatea societăţii. 
Art. 9. Majorarea capitalului social poate fi hotărâtă de asociat prin emiterea de noi părţi sociale, reprezentând aport în 
numerar sau în natură, ori prin încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor. 
Noile părţi sociale trebuie subscrise şi vărsate în totalitatea lor, libere de orice sarcini, iar valoarea lor vărsată în termenul 
stabilit de asociat.  
Art. 10. Reducerea capitalului social se poate face numai prin hotărârea asociatului unic cu respectarea minimului prevăzut 
de lege. 
Art. 11. Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatul va răspunde numai în limita cotei de participare la 
capitalul social. 
Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii, sarcini sau alte obligaţii personale ale asociatului. 
Art. 12. Părţile sociale pot fi transmise terţilor sau pot fi dobândite prin succesiune. Succesorii legali pot opta pentru 
continuarea activităţii societăţii.  
 

CAP. IV. – CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII. 
 
Art. 13. În cadrul societăţii, asociatul unic, deţinând întregul capital social, decide asupra activităţii acesteia, şi are 
următoarele atribuţii: 
� aprobă structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi; 
� aprobă şi modifică programul de activitate şi bugetul societăţii; 
� decide cu privire la contractarea de împrumuturi bancare sau acordarea de garanţii; 
� examinează şi aprobă sau modifică situaţia financiară anuală şi stabileşte repartizarea profitului net 
� decide cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de părţi sociale, precum şi la 

cesiunea acestora; 
� decide cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, la dizolvarea şi lichidarea societăţii, la realizarea de noi 

investiţii, propune şi aprobă modificarea duratei de funcţionare a societăţii; 
� elaborează şi aprobă regulamentul de ordine interioară a societăţii; 
� stabileşte tactica de marketing, etc; 
Art. 14. Societatea este condusă şi administrată de către neasociatii Dl Toth-Birtan Csaba cetățean român, născut la 
data de 10.01.1964 in Tg.Mures, Jud. Mures, domiciliat în Mun.Sf.Gheorghe str Petofi Sandor nr. 10A, et 2, ap 6  , 
jud.Covasna, legitimat cu CI seria KV nr 245355 eliberată de SPCLEP. Sf.Gheorghe  la data de 10.01.2011, avand CNP 
1640110141059 , D-na Vajna Kinga-Enikő cetățean român, născută la data de 16.10.1974 in Satu Mare, Jud.Satu Mare, 
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domiciliat în Mun.Sf.Gheorghe str Ghioceilor nr. 19 jud.Covasna, legitimat cu CI seria KV nr 148131 eliberată de SPCLEP. 
Sf.Gheorghe  la data de 20.07.2005, avand CNP 2741016301990, Dl. Czimbalmos-Kozma Csaba cetățean român, născut la 
data de 15.10.1959 in Sf.Gheorghe, Jud. Covasna, domiciliat în Mun.Sf.Gheorghe str Nicolae Iorga bl.10 sc.A  et 3, ap 9  , 
jud.Covasna, legitimat cu CI seria KV nr 319701 eliberată de SPCLEP. Sf.Gheorghe  la data de 06.12.2013, avand CNP 
1591015141038, Dl. Krecht Rudolf cetățean român, născut la data de 29.07.1962 in Sf.Gheorghe, Jud. Covasna, domiciliat 
în Mun.Sf.Gheorghe str Privighetorii nr.19 , jud.Covasna, legitimat cu CI seria KV nr 205761 eliberată de SPCLEP. 
Sf.Gheorghe  la data de 27.01.2009, avand CNP 1620729141054 ți Dl. Neagu Gheorghe cetățean român, născut la data de 
12.08.1962 in Nehoiu, Jud. Buzău, domiciliat în Mun.Sf.Gheorghe Bld.Grigore Bălan nr.6 ,bl.42,sc.A,ap.7 jud.Covasna, 
legitimat cu CI seria KV nr 154362 eliberată de SPCLEP. Sf.Gheorghe la data de 05.12.2005, avand CNP 1620812141037 
cu drepturi depline de administrare pe perioada nelimitată. 
Administratorii reprezintă interesele societăţii faţă de treţi în raporturile cu persoane fizice sau juridice, neputând transmite 
această facultate altor persoane, obligaţiile şi răspunderile lor fiind reglementate de dispoziţiile legale referitoare la mandat 
Administratorii nu pot primi, fără autorizarea adunării generale a asociaţilor, mandatul de administrator în alte societăţi 
concurente sau având acelaşi obiect de activitate, nici să facă acelaşi fel de comerţ cu altul concurent pe cont propriu sau pe 
contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancţiunea revocării şi răspunderii pentru daune. 
Art. 15. Gestiunea societăţii şi întreaga activitate este controlată de asociatul unic direct sau prin împuterniciţii acestuia . 
 

CAP. V. – ACTIVITATEA SOCIETĂŢII. 
 
Art. 16. Exerciţiul financiar contabil începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exerciţiu începe la 
data constituirii societăţii. 
Art. 17. Societatea va ţine evidenţa contabilă şi va întocmi situaţiile financiare anuale, având în vedere normele legale în 
materie 
 
 

CAP. VI. – MODIFICAREA FORMEI JURIDICE. DIZOLVARE. LICHIDARE. LITIGII. 
 
Art.18. Societatea poate fi transformată în altă formă de societate cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege pentru 
constituirea noii societăţi. 
Art.19. Dizolvarea şi lichidarea societăţii se face pentru motivele şi după procedura prevăzută de normele legale în vigoare, 
precum şi prin hotărârea asociatului unic. 
Art.20. Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice române sunt de competenţa instanţelor de drept comun, dacă părţile 
nu au convenit altfel. Litigiile dintre societate şi personalul pe care l-a angajat, se rezolvă în conformitate cu legislaţia muncii. 
 

 
CAP. VII. – DISPOZIŢII FINALE. 

 
Art. 21. Societatea poate să se asocieze cu persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii. 
Art.22. Actul constitutiv va putea fi completat, modificat sau adoptat ori de câte ori asociatul înţelege să-şi îmbunătăţească 
activitatea. 
Art.23. Toate cheltuielile pe care le antrenează constituirea societăţii se contabilizează, după înmatricularea acesteie în 
Oficiul Registrului Comerţului, drept cheltuieli de constituire şi vor fi suportate din primele beneficii ale societăţii. 
Art.24. Prevederile prezentului Act constitutiv a fost redactat în trei exemplare originale, dobândind dată certă prin depunere 
la Oficiul Registrului Comerţului, şi a fost înregistrată în registrul societăţii sub nr. 1 din  14.10 .2014 
 
 
Sfântu Gheorghe     14 octombrie 2014          SEMNATURA ASOCIAT UNIC 
 
 
         TEGA SA 
 
       reprezentat prin TOTH-BIRTAN CSABA  
 

_____________________ 


