
Hotărârea nr.60 din data de 06.12.2013 privind modificarea si completarea actului 
constitutiv al Societăţii cu răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI 

RÎCIU”. 
 

                                                          ROMÂNIA 
                                                     JUDEŢUL MUREŞ 
                                                     COMUNA RÎCIU 
                                                    CONSILIUL LOCAL 

 
 

        HOTĂRÂREA NR.60 
  din 6 decembrie 2013 

 
 

privind modificarea si completarea actului constitutiv al Societăţii cu răspundere limitată 
„SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÎCIU” 

 
 

      Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
06.12.2013, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 885 din 29.11.2013, emisă, de către primarul 
comunei Rîciu, 
      Analizând: 
       -Expunerea de motive a Primarului comunei Rîciu, nr. 4878 din data de 02.12.2013 precum şi 
raportul comisiilor de specialitate;  
       -Hotararea  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; 
       -ACTUL CONSTITUTIV  al Societăţii cu răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – 
GOSPODĂREŞTI RÎCIU” 
       În baza prevederilor: 
       -Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 
       -Ordonenţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
       -Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice; 
       - O.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor  urbane si rurale, cu modificarile si  
completarile   ulterioare; 
       -Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
       -HOTĂRÂRII nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 



        În In temeiul art.17, art.36, alin. (1),  alin.(2) lit  “b, c, d”  alin.(4)   şi alin.(5) din Legea nr.215 
/2001 privind administratia publica locală  *republicata*; 
 
 
 

Hotărăşte: 
         
         Art.1. Se aprobă modificarea si completarea art. 7 - Obiectul de activitate al Actului 
Constitutiv al al Societăţii cu răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÎCIU”, 
care va avea urmatorul continut: 
         Obiectul principal de activitate al Societatii va fi activitatea de protectie si garda. 
         Activitatea principala: 
         Cod CAEN rev.2-8010 Activitati de protectie si garda. 
         Art.2.Activitatea Cod CAEN rev.2-8130 Activitatea de intretinere peisagistica devine 
activitate secundara. 
         Art.3 Celelalte prevederi ale  Actului Constitutiv nu se modifica prin prezenta hotarare. 
         Art.4. Se aproba Actul Constitutiv in forma anexata prezentei hotarari. 
         Art.5 Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Societăţii cu răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÎCIU” 
 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, 
Cioloboc Ioan                                                                             Secretar 

                                                                                                       Dunca Ioan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


