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Încheiat astăzi, 17.07.2018  cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Rîciu.  
Şedinţa începe la ora 15,00. 
Consiliul Local al Comunei Rîciu a fost convocat în scris prin Dispoziţia Primarului comunei Rîciu 
nr.78  din 11.07.2018, cu respectarea prevederilor legale, în temeiul art.39 alin.(2) coroborat cu 
art. 68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Lucrările şedinţei sunt deschise  de către domnul Dunca Ioan, scretarul Consiliului Local. 
Doamnelor şi domnilor consilieri, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 17.07.2018 a 
fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Rîciu. Vă informez că din 
totalul de 13 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 11 consilieri şi anume  BELEAN 
ALIN-CIPRIAN, BORDEIANU MARIANA-MINERVA, BUNGĂRDEAN OCTAVIAN, CHERTES IOAN, 
COZOŞ P. PETRU, EŞANU NECULAI, FLOREA DOREL, ULIEȘAN SEBASTIAN şi VINCOVICI IULIUS-
AURELIAN,  SĂLĂGEAN IUONEL și VASU RAUL-FLORIN.  Lipsesc domnii consilieri: CONȚIU 
GHEORGHE și COZOŞ IOAN-ANDREI. 
Dau cuvântul dlui Bungărdean Octavian-președintele de ședință. 
Avem pe masă toate materialele discutate în comisii şi doresc să le supun votului dvs. astăzi. 
Ordinea de zi este următoarea: 
I.  
1. Proiect de hotărâre 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” 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
2.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări). 
Vă mulţumim. 
Punctul nr.1. 
Dl Bungărdean Octavian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului primar. 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publică locală, consiliul 

local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia 

celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau 

centrale. 

SC.SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÎCIU este o societate comercială înfiinţată prin Hotărârea 

Consiliului Local Rîciu nr. 31 din 5 iunie  2012, având ca acţionar unic comuna Rîciu. Prin acest 

proiect de hotărâre se propune modificarea şi completarea ACTULUI 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: 

(1) 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. 

Acest demers este necesar deoarece avem depus dosarul la ANRSC București pentru obținerea 

licenței, iar prin adresa acestei instituții din data de 09.07.2018 suntem obligați ca în termen de 

30 de zile sa trimitem această hotarâre. 

Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?  11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11  consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.49/2018. 
II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Bungărdean Octavian. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
 
Preşedintele de şedinţă.  Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, 
Declarăm închise lucrările şedinţei. 
 
Vă mulţumim. 
 
 
 
 
 
 
 
       Preşedinte de şedinţă,                                                          Secretar, 
         Bungărdean Octavian                                                                         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

