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HOTĂRÂREA 
Nr.  49   din  17.07.2018 

 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Rîciu, 
nr.13/29.03.2013 privind aprobare ACT CONSTITUTIV  al Societăţii cu răspundere limitată 
„SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÎCIU” 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta extraordinara din data de 17.07.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.  
78  din  11.07.2018, conform prevederilor art. 39, alin. (2), coroborat cu art. 68 alin. (1) din 
Legea nr. 215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale 
art. 80 din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând:  
Expunerea de motive a Primarului comunei Rîciu, nr. 3210 din data de 13.07.2018 precum şi 
raportul comisiei de specialitate;  
Hotărârea Consiliului Local  Nr. 31 din 5 iunie  2012 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale comuna Rîciu; 
Hotărârea nr.13 din 29   martie 2013 privind aprobare ACT CONSTITUTIV  al Societăţii cu 
răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÎCIU”; 
Hotărârea nr. 54 din 22 august 2014 privind modificarea şi completarea actului constitutiv al 
societatii SC Servicii Edilitar Gospodăresti Rîciu SRL. 
Hotărârea nr.44  din  15.06.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 
al comunei Rîciu, nr.13/29.03.2013 privind aprobare ACT CONSTITUTIV  al Societăţii cu 
răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÎCIU” 
Luând în considerare prevederile: 
Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare; 
Art.31 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu 
modificările si completările ulterioare; 
Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr.101/2006, cu modificările si completările 
ulterioare; 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 
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; 
Legii nr. 53/2003 - CODUL MUNCII, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 



In temeiul art. 17, art. 36 alin. 2 lit. a), art.45 şi art. 115 alin. (1) lit. b), din  Legea nr. 215 din 23 
aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al 
comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1. (1) Se modifica si se completeaza ACTUL  CONSTITUTIV  al Societăţii cu răspundere 
limitată „SERVICII EDILITAR–GOSPODĂREŞTI RÎCIU”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Rîciu, nr.13/29.03.2013, după cum urmează: 
(2) Completarea obiectului de activitate secundară (art.7.3), la SC „SERVICII EDILITAR – 
GOSPODĂREŞTI RÎCIU” SRL cu următoarele activităţi: 
(3)  Art.7.3.Activitate secundară 
Cod Caen 3812 Colectarea deseurilor periculoase  
Cod Caen 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor  
Cod Caen 8129 Alte activitati de curatenie 
(4) Celelalte activităţi secundare din actul constitutiv rămân nemodificate. 
Art.2.Se imputerniceste doamna Morariu Leontina, administrator al   SC „SERVICII EDILITAR – 
GOSPODĂREŞTI RÎCIU” SRL, sa reprezinte si sa semneze in mod valabil documentele necesare, 
in vederea modificarii si completarii obiectelor de activitate, la Oficiul Registrului Comertului de 
pe langa Tribunalul Mureş. 
Art.3. Celelalte articole ale HCL nr.13/29.03.2013, rămân nemodificate. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege:  

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 SC „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÎCIU” SRL; 
 Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Mureş; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 

 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                        Contrasemnează                                                                                    
   Bungărdean Octavian                                                                               Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
         ……………………….                                                             ………………                                                                               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://coduricaen.info/definitie-Colectarea-deseurilor-periculoase-3812-.html
http://coduricaen.info/definitie-Comert-cu-ridicata-al-deseurilor-si-resturilor-4677.html
http://coduricaen.info/definitie-Comert-cu-ridicata-al-deseurilor-si-resturilor-4677.html
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