
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

                                           COMUNA RÎCIU 
                                          CONSILIUL LOCAL 

 
 

                                                                 HOTĂRÂREA NR. 20 
      din 31 martie 2014 

 
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C.  Servicii Edilitare Paza 
şi Protectie Riciu S.R.L. 
 

Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
31 martie 2014, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 144  din 24.03.2014, emisă, de către 
primarul comunei Rîciu, 

Luând act de raportul Biroului financiar-contabil şi resurse umane din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.1124/24.03.2014, expunerea de motive a 
primarului comunei Rîciu, în calitate de iniţiator,    
            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.6 din 23 decembrie 2013 privind  
înfiinţarea SOCIETĂŢII COMERCIALE „SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU“ SRL; 

În conformitate cu dispoziţiile art.48 din Legea nr.356/2013-legea bugetului de stat pe 
anul 2014; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară;  

Ţinând seama de prevederile OMF 2032/23.12.2013 privind aprobarea formatului şi 
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor de fundamentare a acestuia, întocmit 
de către unii operatori economici; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), respectiv alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), 
ale art. 45 alin. (2), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C.  Servicii Edilitare 
Paza şi Protectie Riciu S.R.L., conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea de către asociaţi. 
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează administratorul 

societăţii. 



Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei  Rîciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
  Biroului financiar-contabil şi resurse umane; 

S.C.  Servicii Edilitare Paza şi Protectie Riciu 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:                                                                               
                                Vasu Raul- Florin                                          SECRETAR-Dunca Ioan                                                                                        
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