
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEŢEAN  

HOTĂRÂREA nr.159  
din 14 decembrie 2022 

pentru modificarea actului constitutiv al S.C. „Pază Obiective şi  Intervenţie” S.R.L., 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 141 din 20.12.2010,  

cu modificările şi completările ulterioare 
 

Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă extraordinară; 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 22309 din 12.12.2022 al președintelui Consiliului judeţean; 
- raportul de specialitate nr. 22310 din 12.12.2022 al Direcției juridice și 

administrație locală și al Direcției economice; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 141 din 20.12.2010 privind înființarea 

societăţii comerciale cu răspundere limitată „Pază Obiective şi  Intervenţie”, prin 
reorganizarea Direcţiei de Pază, Protocol şi Administrativ Sălaj, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- testul investitorului privat prudent înregistrat sub nr. 21773 din 06.12.2022; 
- prevederile art.107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; 
- prevederile art.194 lit. d) coroborate cu cele ale art.210 și art.221 din Legea 

societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) coroborate cu prevederile alin.(2) lit. c) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul             

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. I. Se modifică actul constitutiv al S.C. „Pază Obiective şi  Intervenţie” S.R.L., 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 141 din 20.12.2010 privind înființarea 
societăţii comerciale cu răspundere limitată „Pază Obiective şi Intervenţie”, prin 
reorganizarea Direcţiei de Pază, Protocol şi Administrativ Sălaj, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin majorarea capitalului social cu suma de 540.000 lei, ca urmare 
a rezultatelor evaluărilor testului investitorului privat prudent. 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 141 din 
20.12.2010, cu modificările şi completările ulterioare, rămân neschimbate. 

Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 
economică şi S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L..  

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia economică;  
- S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L.. 
 

        PREŞEDINTE,                                                      Contrasemnează: 
                                                           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 
 Dinu Iancu - Sălăjanu                                      
                                                                                   Cosmin-Radu Vlaicu  


