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H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 31 
                                      din 5 iunie  2012 

 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unei societăţi comerciale cu răspundere 

limitată la nivelul unităţii administrativ-teritoriale comuna Rîciu. 
 

 
Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  5 iunie 2012, 

urmare a dispoziţiei de convocare nr.80 din 31.05.2012, emisă, de către primarul comunei Rîciu, 
Având în vedere: 
-Expunerea de motive nr. 2622  din   31.05.2012, întocmit de către Ioan Vasu-primarul comunei Rîciu, prin 
care se propune înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, cu denumirea S.C. SERVICII 
PUBLICE RÎCIU SRL, cu sediul în strada Gheorghe Şincai, nr.70, având acţionar unic comuna Rîciu, cu sediul în 
strada Gheorghe Şincai, nr.58, care va avea ca principal obiect de activitate: lucrări de gospodărire 
comunală şi reparaţii de drumuri ale comunei; întreţinerea, administrarea şi exploatarea târgului; 
amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, etc., de asemenea, se propune şi împuternicirea dlui Milăşan Florin 
să întocmească actul constitutiv şi să întreprindă toate demersurile prevăzute de lege în vederea 
înmatriculării societăţii nou înfiinţate la Registrul Comerţului; 
Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate: Comisia pentru 
agricultură, activităţi economico financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, şi Comisia juridică şi de 
disciplină, protecţia mediului şi turism; 
Având în vedere că la nivelul comunei Rîciu, administrarea domeniului public și privat intră în sfera de 
activitate a Consiliului Local, iar pentru îndeplinirea obiectivului autorității locale consideră oportun că 
pentru crearea condițiilor favorabile dezvoltării și reabilitării infrastructurii edilitar urbane ca suport al 
creșterii nivelului calitativ și cantitativ al serviciilor și implict al îmbunătățirii condițiilor de viață, de muncă și 
de locuire ale populației, este nevoie de  înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, cu 
acționar unic consiliul local Rîciu; 
În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificarile şi 
completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art.35, alin. (2) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

    Avand in vedere prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor  urbane si  rurale, cu   
    modificarile si completarile ulterioare 

În baza art.36, alin.(2), lit.a, d), alin.6 lit.a pct.14, art.45, alin.(1) şi art. 115 lit.b din Legea nr. 215/2001, 
privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenţi, 
 
 
 

h o t ă r ă ş t e : 
 



Art.1. Se aprobă înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, cu denumirea S.C. S.C. SERVICII 
PUBLICE RÎCIU SRL, cu sediul în strada Gheorghe Şincai, nr.70, având acţionar unic comuna Rîciu, cu sediul în 
strada Gheorghe Şincai, nr.58. 
Art.2. Societatea înfiinţată conform art.1 va avea ca obiect principal de activitate: 
a) lucrări de gospodărire comunală şi reparaţii de drumuri ale comunei; 
b) întreţinerea, administrarea şi exploatarea târgului 
c) amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, etc. 
Art.3. Se împuterniceşte dl Milăşan Florin să întocmească actul constitutiv şi să întreprindă demersurile 
prevăzute de lege în vederea înmatriculării societăţii nou înfiinţate la Registrul Comerţului. 
Art.4. Actul constitutiv al societăţii nou înfiinţate va fi supus spre aprobare Consiliului Local. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire: 
 Instituţiei Prefectului - JudeţulMureş; 
 Primarului Comunei Rîciu; 
 Compartimentului contabilitate impozite şi taxe si se aduce la cunostinta publica prin publicarea pe  
pagina de internet www.comunariciu.ro. 
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