ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE
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 ordinară;
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 6914 din 21.04.2021 al preşedintelui Consiliului judeţean;
- raportul de specialitate nr. 6916 din 21.04.2021 al Direcţiei Juridice și administrație
locală;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 141 din 20.12.2010 privind înfiinţarea
societăţii comerciale cu răspundere limitată „Pază Obiective şi Intervenţie”, prin
reorganizarea Direcţiei de Pază, Protocol şi Administrativ Sălaj, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.194 lit. d) 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 înfiinţarea
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 500.000 lei.
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,

Avizat:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Dinu Iancu - Sălăjanu
Cosmin-Radu Vlaicu

ROM ÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 6914 din 21.04.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre 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
S.C. „Pază Obiective şi Protecţie” S.R.L., înfiinţată prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Sălaj nr. 141 din 20.12.2010 privind înfiinţarea societăţii comerciale cu
răspundere limitată „Pază Obiective şi Intervenţie”, prin reorganizarea Direcţiei de
Pază, Protocol şi Administrativ Sălaj, solicită, prin adresa nr. 505 din 06.04.2021,
aprobarea majorării capitalului social cu suma de 500.000 lei, ca urmare a virării
cotei de 50% din profitul realizat pe anul 2020, sumă necesară pentru realizarea
investiţiilor propuse pe anul 2021.
Precizăm că, suma propusă pentru majorarea capitalului social, asigură
fondurile pentru realizarea dotării cu echipamentele necesare realizării serviciilor
delegate de administrare a drumurilor judeţene.
Potrivit art. 19 din actul constitutiv al societăţii, capitalul social poate fi
majorat prin decizia asociatului unic şi cu respectarea dispoziţiilor legale referitoare
la constituirea societăţilor comerciale cu răspundere limitată.
Având în vedere aspectele de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 136
alin.(8) lit.a) coroborate cu prevederile art. 182 alin. (2) și (4) din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun
adoptarea unei hotărâri în vederea modificării actului constitutiv al S.C. „Pază
Obiective şi Protecţie” S.R.L., prin majorarea capitalului social.

PREŞEDINTE,
Dinu Iancu - Sălăjanu

ROM ÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI
ADMINISTRAŢIE LOCALĂ
Nr. 6916 din 21.04.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre 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
În vederea realizării investiţiilor propuse pentru anul 2021, respectiv dotarea cu
echipamentele necesare realizării serviciilor de administrare a domeniului public al
judeţului, respectiv a drumurilor judeţene, prin adresa nr. 505 din 06.04.2021,
înregistrată la sediul Consiliului județean Sălaj sub nr. 6541 din 15.04.2021, S.C.
„Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. solicită majorarea capitalului social cu suma
de 500.000 lei, ca urmare a virării cotei de 50% din profitul anului 2020.
Conform actului constitutiv al societăţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Sălaj nr. 141/2010, acesta se poate modifica prin hotărârea asociatului unic,
cu respectarea legii, a condiţiilor de formă şi de publicitate prevăzute pentru
încheierea lor.
Potrivit art. 19 din actul constitutiv al societăţii, capitalul social poate fi
majorat prin decizia asociatului unic şi cu respectarea dispoziţiilor legale referitoare
la constituirea societăţilor comerciale cu răspundere limitată.
Având în vedere aceste prevederi, precum şi dispoziţiile art. 136 alin. (3) lit. a)
și alin.(8) lit. b) coroborate cu prevederile art.182 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările
ulterioare, propunem adoptarea proiectului în forma prezentată.
DIRECTOR EXECUTIV,
Pop Letiţia

