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HOTĂRÂREA Nr.47 
din 30 iulie 2021 

privind aprobarea înfiinţării de către Consiliul Local al comunei Recea  
a unei societăţi comerciale cu răspundere limitată 

 Consiliul Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă ordinară la  
data de 30  iulie 2021; 

 Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare al 
primarului privind aprobarea înființării unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, în 
vederea creării posibilităţii de a accesa fonduri nerambursabile, raportul compartimentului 
financiar contabil,  avizul secretarului general  şi avizul favorabil al şi avizul favorabil al 
Comisiilor de specialitate nr.1 şi nr.2; 

În conformitate cu  prevederile : 
a)  art.32 alin.(4) din Constituţia României, republicată; 

 b) art.3 şi art.4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985,  ratificată prin Legea nr.199/1997; 
 c)  Legii 273/2006  privind finantele publice locale cu modifcarile si completarile 
ulterioare; 
 d) Legii 31/1990 privind societăţile comerciale; 
 e) art.129 alin.(4) lit.e),f) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, modificată; 
 În temeiul prevederilor art.133 alin.1 , art.139 și  art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de 
Urgență nr.57 din 3 iulie  2019 privind Codul Administrativ;  
 

        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA,  adoptă prezenta hotărâre: 
 

 Art.1 - Se aprobă înfiinţarea de către  Consiliul Local al Comunei Recea, a unei 
societăţi comerciale cu răspundere limitată. 
 Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Primarul 
Comunei Recea, prin aparatul de Specialitate; 
 Art.3 -  Prezenta hotărâre se afișează pe site primăriei și se comunică: Institutiei 
Prefectului Judeţului Maramureş, Primarului şi secretarului Comunei Recea,   Biroului 
financiar-contabil din cadrul primăriei Recea . 
 
          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
                Iuliu-Ioan COLCER                                                                             
               Contrasemnează 
                                                                                               Secretar General, 
                                                                            Maria PETRUȘ 
 
 
Recea la 30 iulie 2021 
Consilieri total – 15, Nr.consilieri prezenți 13 
Hotărâre adoptată cu: unanimitate 
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