
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

                                           COMUNA RÎCIU 
                                          CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 54 
din 22 august 2014 

 
 

privind modificarea şi completarea actului constitutiv al societatii SC Servicii Edilitar 
Gospodăresti Rîciu SRL 

 
Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 

august 2014, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 272 din  18 august  2014, emisă, de către 
primarul comunei Rîciu;  

Tinand cont de Expunerea de motive nr. 12 din 12.08.2014 inaintata de membrii Adunarii 
Generale a Societatii  Servicii Edilitar Gospodăresti Riciu SRL precum si de Raportul de specialitate 
nr. 3118 din  14.08.2014 al Biroului financiar contabil şi resurse umane, din cadrul Primariei 
comunei Rîciu; 

Avand in vedere adresa nr.  _____   din  ______.08.2014  emisa de SC Servicii Edilitar 
Gospodăresti Riciu SRL si inregistrata la institutia noastra cu numarul ______ din_____august 
2014, prin care ne este comunicata Hotararea A.G.A nr. 19 din 22 august 2014, care completeaza 
actul constitutiv al societatii cu, codurile CAEN 5610 şi 5630, coduri ce includ Restaurante şi 
Baruri şi alte activităţi  de servire a băuturilor; 

În temeiul prevederilor:  
Legii privind societatile comerciale, nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale actualizata; 
Legii 51/2006 actualizata privind serviciile comunitare de utilitati publice coroborate cu 

prevederile Legii 53/2003 – Codul Muncii actualizata; 
In conformitate cu prevederile art.36 alin. 2, lit a si lit. d si alin. 6 lit. a  si ale art.45 alin.(1) 

din Legea privind administratia publica locala, nr.215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Aproba completarea obiectului de activitate al  SC Servicii Edilitar Gospodăresti 
Rîciu SRL-activitati secundare, art.7, pct.7.3 –cu urmatoarele activităţi: „Restaurante”şi Baruri şi 
alte activităţi de servire a băuturilor-cod CAEN 5610 respectiv 5630. 

Art.2. Prevederile articolul 7, pct.7.3., Activităţi secundare al Actului Constitutiv se 
modifică conform prezentei. 

Art.3. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv raman neschimbate. 
Art.4 Imputerniceste pe d-na Morariu Leontina in calitate de administrator al societatii 

cetăţean român, C.N.P. 2670416264380, domiciliata în, localitatea Leniş, nr. 246 A, judeţul 
Mureş, posesoare a C.I. seria MS nr. 397450 eliberată de SPLCEP Tg. Mureş la data de 



16.01.2007,-pentru a intocmi si semna-actul aditional de completare a actului constitutiv al 
societatii si inregistrarea acestor documente la Oficiul Registrului Comertului Mureş. 

    Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
     Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 

               Biroul financiar contabil şi resurse umane; 
     SC Servicii Edilitar Gospodăresti Rîciu SRL ; 
     Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă 

publică prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 
 
 

  
                             PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                           Contrasemnează: 
                                  Ulieşan Ioan                                                          SECRETARUL COMUNEI, 
                                  ………………………….....                                                      DUNCA IOAN                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                              ………………………. 
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