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        HOTĂRÂREA NR.61 
  din 23 decembrie 2013 

 
 
privind  înfiinţarea SOCIETĂŢII COMERCIALE „SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE 
RÎCIU“ SRL 

 
Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa extraordinară din data 

de  23 decembrie 2013, urmare a dispoziţiei de convocare nr.913 din 20.12.2013, emisă, de către 
primarul comunei Rîciu, 

Analizând: 
- expunerea de motive nr. 5034  din 20.12.2013 a d-lui Vasu Ioan, primarul Comunei Rîciu, prin 
care propune  înfiinţarea  unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, cu denumirea S.C. 
„SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU“ SRL cu sediul în strada Gheorghe Şincai, nr.70, 
având acţionari comuna Rîciu, cu sediul în strada Gheorghe Şincai, nr.58, şi persoana fizică d-na 
Morariu Leontina, cetăţean român, identificată cu CNP 2670416264380, act de identitate seria 
MS, nr. 397450 eliberat la data de 16.01.2007 de către SPCLEP Tg. Mureş cu domiciliul stabil în 
com. Rîciu, sat. Leniş, nr.246 A,  care va avea ca principal obiect de activitate: Activitati de 
protectie si garda. 

Având în vedere: 
-rapoartele de avizare ale: comisiei pentru agricultura, activitati economico financiare, 

amenajarea teritoriului si urbanism şi comisiei juridica si de disciplina, protectie mediu si turism; 
În baza prevederilor: 
-Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Legii privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; ale art.35, alin. (2) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza art.36, alin.(2), lit.a, d), alin.6 lit.a pct.7, art.45, alin.(1) şi art. 115 lit.b din Legea 
nr. 215/2001, privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
h o t ă r ă ş t e: 

  



   Art. 1. Se aprobă înfiinţarea Societăţii Comerciale „SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI 
PROTECŢIE RÎCIU“ SRL cu sediul în strada Gheorghe Şincai, nr.70, având acţionari  comuna Rîciu, 
reprezentată prin Consiliul Local, cu sediul în strada Gheorghe Şincai, nr.58 şi persoana fizică d-
na Morariu Leontina, cetăţean român, identificată cu CNP 2670416264380 act de identitate 
seria MS, nr. 397450 eliberat la data de 16.01.2007 de către SPCLEP Tg. Mureş cu domiciliul 
stabil în com. Rîciu, sat. Leniş, nr.246 A, potrivit actului constitutiv prevăzut în anexa nr. 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.Aportul Consiliului Local Rîciu la constituirea capitalului social în numerar al 
Societăţii Comerciale „SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU“ S.R.L., subscris şi vărsat, 
este de 180 lei, divizat în 18 părţi sociale a câte 10 lei fiecare, respectiv 95 % din capitalul 
societăţii şi 20 lei divizat în 2 părţi sociale a câte 10 lei fiecare, respectiv 5 % este aportul 
persoanei fizice menţionate la art.1 

Art. 3.Conducerea Societăţii Comerciale „SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU“ 
S.R.L., va fi asigurată de un administrator numit de Consiliul Local Rîciu. 

Art. 4.Administratorul îndeplineşte şi functia de director al Societăţii Comerciale 
„SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU“ S.R.L, şi este desemnat în persoana doamnei 
Morariu Leontina. 

Art.5. Societatea înfiinţată conform art.1 va avea ca obiect principal de activitate: 
               Activitatea principala: 
               Cod CAEN rev.2-8010 Activitati de protectie si garda. 

Obiectul secundar de activitate 
8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 
8030 Activitati de investigatii 
8559 Alte forme de învăţământ n.c.a. 
Art. 6. Mandatul administratorului este de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii pe durată 

egală cu durata iniţială. 
Art.7. Gestiunea societăţii va fi controlată de cenzori (experţi contabili) desemnaţi de 

consiliul local. Evidenţa contabilă, bilanţul contabil  şi contul de profit şi pierderi se ţine şi 
respectiv, se întocmesc conform normelor legale în vigoare. 

Art.8. Se aprobă modelul cadru al contractului de comodat, conform Anexei nr. 2, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 9. Societarea Comercială „SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU“ S.R.L,   va 
prelua personalul de la SC Athos Guard Security SRL Reghin cu care unitatea administrativ-
teritorială comuna Rîciu are încheiat un contract de pază, personal care are domiciliul în comuna 
Rîciu. 

Art. 10. Se mandatează Primarul comunei Rîciu, domnul Ioan Vasu, să semneze actul 
constitutiv şi toate celelalte acte prevăzute de legislaţia în vigoare, în vederea înregistrării şi 
înmatriculării Societăţii Comerciale „SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU“ S.R.L. 

Art. 11. Se împuterniceşte doamna Morariu Leontina să deschidă contul de capital şi să 
efectueze toate demersurile şi formalităţile necesare în vederea înregistrării şi înmatriculării 
Societăţii Comerciale „SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU“ S.R.L. 

Art. 12. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Rîciu, prin compartimentul contabilitate impozite şi taxe; Societatea 
Comercială „„SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU“ S.R.L. şi persoana desemnată la 
art. 9.    
               Art.13. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 



 Societăţii Comerciale „SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU“ S.R.L 
 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, 

Chertes Ioan                                                                             Secretar 
                                                                                                              Dunca Ioan 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


