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                                                COMUNA RÎCIU 
                                               CONSILIUL LOCAL 

 
 

                                                           HOTĂRÂREA NR. 21 
      din 31 martie 2014 

 

 
privind modificarea şi completarea HCL nr. 61/23 decembrie 2013 privind  înfiinţarea   

SOCIETĂŢII COMERCIALE „SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU“ SRL. 

 
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, 

Analizând: 
-Rezoluţia nr.699/20.01.2014 a Oficiului  Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul 

Mureş , prin care modifică capitatul social al membrilor fondatori; 
- expunerea de motive nr. 1125 din 24.03.2014 a d-lui Vasu Ioan, primarul Comunei 

Rîciu; 
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; 

 
Hotărăşte: 

 
              Art.1.  Hotărârea Consiliului Local Rîciu nr. 61/23 decembrie 2013 privind  înfiinţarea   
SOCIETĂŢII COMERCIALE „SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU“ SRL, se modifică şi se 
completează după cum urmează:  

 La articolul 2, se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitalul social: tip capital: 
privat autohton 100 %, capital social total: 200 RON, integral vărsat, total părţi sociale: 20 a 
câte 10 RON fiecare. 

Fondatori:  



1.Morariu Leontina, asociat, cu domiciliul în sat Leniş, comuna Rîciu, nr.246 A, 
jud.Mureş; capital social total: 20 RON, integral vărsat, total părţi sociale: 2 a câte 10 RON 
fiecare, cota de participare la beneficii: 10 %, cota de participare la pierderi: 10 %. 

2. Comuna Rîciu, asociat, cu sediul în sat Rîciu, comuna Rîciu, str. Gheorghe Şincai, 
nr.58, jud. Mureş; Act de înfiinţare: Legea nr.2/2001, 30-1/1173; capital social total: 180 RON, 
integral vărsat, total părţi sociale: 18 a câte 10 RON fiecare, cota de participare la beneficii: 90 
%, cota de participare la pierderi: 90 %. 

La punctul 5.2 din ACTUL CONSTITUTIV  al Societatii SERVICII EDILITARE PAZA SI 
PROTECTIE RICIU S.R.L., prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, aportul asociatilor la formarea capitalului social se modifică şi va avea  următorul 
cuprins: 

- MORARIU LEONTINA va detine un numar de 2 parti sociale in valoare egala de 10 lei 
fiecare, adica 20 lei, reprezentand 10 % din capitalul social, ----------------------------------- 

- COMUNA RÎCIU PRIN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RICIU va detine un numar de 18 
parti sociale in valoare egala de 10 lei fiecare, adica 180 lei reprezentand 90% din 
capitalul social.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

               Art.3. 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, 
Vasu Raul-Florin                                                                            Secretar 
                                                                                                              Dunca Ioan 
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