
  ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Consiliul  local al  municipiului  Caransebeş,  întrunit  în şedinţa ordinară din data de
25.10.2016,

Având în vedere  Proiectul de hotărâre al Primarului municipiului Caransebes şi  Avizul
Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerţ, agricultură şi turism din cadrul
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, 

Vazand referat nr.26824/392/18.10.2016 al SC GUGULANIA LAND SRL si raportul nr.
26824/392/19.10.2016 al Directiei Economice,

Văzând prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si
completarile ulterioare,

Tinand cont de amendamentul ridicat in plenul sedintei,
În  temeiul  art.  36,  alin.  (1),  alin.(2),  lit.a),  alin.(3),  lit.c)  şi  art.  45  din  Legea  nr.

215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aproba completarea obiectului de activitate secundar al SC Gugulania Land
SRL cu urmatoarele coduri CAEN si actualizarea  Actului constitutiv conform anexei ce face
parte integranta din prezenta hotarare:

O119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 

O129 Cultivarea altor plante permanente 

O130 Cultivarea plantelor pentru inmultire 

O161 Activitati auxiliare pentru productia vegetala 

O163 Activitati dupa recoltare 

O164 Pregatirea semintelor 

1610 Taierea si rindeluirea lemnului 

1621 Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn 

1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri 

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii 

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale
vegetale impletite 

2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii 

2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii 



2363 Fabricarea betonului 

2364 Fabricarea mortarului

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos 

2370 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei 

2391 Fabricarea de produse abrazive 

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 

2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice 

2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal 

2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice 

2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor 

2561 Tratarea si acoperirea metalelor 

2562 Operatiuni de mecanica generala 

2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel 

2592 Fabricarea ambalajelor usoare din metal 

2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri 

2594 Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe 

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 

2790 Fabricarea altor echipamente electrice 

2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a
echipamentelor periferice) 

2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a. 

3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine 

3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii 

3109 Fabricarea de mobila n.c.a. 

3291 Fabricarea maturilor si periilor 

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 

3311 Repararea articolelor fabricate din metal 

3312 Repararea masinilor 

3313 Repararea echipamentelor electronice si optice 

3314 Repararea echipamentelor electrice 

3317 Repararea si intretinerea altor echipamentelor de transport n.c.a. 

3319 Repararea altor echipamente 

3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale 

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara 

4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 

4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor 



4213 Constructia de poduri si tuneluri 

4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide 

4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii 

4291 Constructii hidrotehnice 

4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. 

4311 Lucrari de demolare a constructiilor 

4312 Lucrari de pregatire a terenului 

4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii 

4321 Lucrari de instalatii electrice 

4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat 

4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii 

4331 Lucrari de ipsoserie 

4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie 

4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor 

4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri 

4339 Alte lucrari de finisare 

4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii 

4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 

4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor 

4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule 

4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule 

4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii 

4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie 

4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele 

4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat 

4622 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor 

4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor 

4632 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne 

4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente 

4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun 

4641 Comert cu ridicata al produselor textile 

4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei 

4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si
televizoarelor 

4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere 

4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie 

4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice 
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4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat 

4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc 

4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor 

4663 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii 

4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou 

4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente 

4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor
sanitare 

4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de
incalzire 

4675 Comert cu ridicata al produselor chimice 

4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare 

4690 Comert cu ridicata nespecializat 

4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse
nealimentare 

4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate 

4722 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate 

4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate 

4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine
specializate 

4725 Comert cu amanuntul al bauturilor in magazine specializate 

4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate 

4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate 

4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate 

4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in
magazine specializate 

4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in
magazine specializate 

4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate 

4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in
magazine specializate 

4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate 

4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate 

4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate 

4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate 

4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate 

4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de
companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate 

4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate 

4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin



standuri, chioscuri si piete 

4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri,
chioscuri st piete 

4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori 

4932 Transporturi cu taxiuri 

4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. 

4941 Transporturi rutiere de marfuri 

4942 Servicii de mutare 

5210 Depozitari 

5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre 

5229 Alte activitati anexe transporturilor 

7820 Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului 

7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca 

7911 Activitati ale agentiilor turistice 

7912 Activitati ale tur-operatorilor 

7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare 

7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele 

7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv 

7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a. 

7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini 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) 

7739 Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a. 

7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 

7810 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca 

7820 Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului 

7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca 

8010 Activitati de protectie si garda 

8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare 

8110 Activitati de servicii suport combinate 

8130 Activitati de intretinere peisagistica 

8291 ctivitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 

8292 Activitati de ambalare 

8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. 

8411 Servicii de administratie publica generala 

8412 Reglementarea activitatilor organismelor care presteaza servicii in domeniul ingrijirii sanatatii,
invatamantului, culturii si al altor activitati sociale, exclusiv protectia sociala 

8413 Reglementarea si eficientizarea activitatilor economice 



8424 Activitati de ordine publica si de protectie civila 

8425 Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora 

8430 Activitati de protectie sociala obligatorie 

9602 Coafura si alte activitati de infrumusetare 

9609* Prinderea animalelor fără stapan sau nesupravegheate pe domeniul public si ptransportul lor in
adaposturi adecvate

Art.2.  Se  aproba  solicitarea  cu  privire  la  imputernicirea  Adunarii  Generale  a
Asociatilor pentru modificarea obiectului principal de activitate al SC Gugulania Land SRL, in
functie  de  ponderea  cifrei  de  afaceri  din  cadrul  activitatilor  rezultate  din  codurile  CAEN
autorizate.

Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48,
alin. (2), art. 49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, la:

- Instituţia Prefectului judeţul Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;

            -    SC GUGULANIA LAND SRL;
- Direcţia Economică;
- Biroul Audit Intern; 
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.

                                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                             L.S. Consilier Pop Ioan

                 CARANSEBEŞ                            CONTRASEMNEAZĂ
   Data 25.10.2016                                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI
   Nr. ...................                                                                                   CARANSEBEŞ

                  
   A.B. /M.B.                                                                                               Ana  Bratu
   Exp.7.


