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                        PROIECT DE HOTĂRÂRE 
număr: 8 din data: 19.04.2017 

 
privind  aprobarea înființării S.C. PARC INDUSTRIAL SOCODOR S.R.L. 
Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 1.153/l/19.04.2017 a Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr. 1.153/m/19.04.2017  întocmit de către secretarul comunei Socodor; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

- prevederile art.(1), art.(2), art.(7), art.(11), art.(12), art.(17), art.(36), art.(196) - art.(206)  din 

Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată,cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale; 

-  prevederile art.35 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.60 alin.(2) din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile  art.(1), alin.(2), lit.g), pct.(2), art.(5), art.(10), art.(17), art.(36), alin.(1), alin.(2), 

lit.d), alin.(3), lit.c), alin.(7), lit.a), art.(37) şi art.(124)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) și (2) lit.f) și ale art. 115,  alin. (1), lit. b) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată. 

Art.2: Societatea va purta denumirea de “PARC INDUSTRIAL SOCODOR” S.R.L. având 

unic asociat comuna Socodor prin Consiliul local . 

Art.3: Societatea va avea sediul în comuna Socodor, nr. 1, județul Arad , iar  

capitalul social al societății va fi de 200  lei care se va divide în 10  părți sociale a câte 10 lei 

fiecare parte socială. 

Art.4: Administrator al societății este: 

 Tîlmaciu Nela-Daniela, domiciliată   în   comuna Socodor, nr. 6, județul Arad,  

identificată cu C.I. seria A.R. nr.708646, CNP 2740122283397  eliberat de SCLEP Socodor  la 

data de 20.01.2015; 

Art.5: Se aprobă actul constitutiv al S.C. “PARC INDUSTRIAL SOCODOR” S.R.L., 

anexă la prezenta hotărâre. 

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, biroului contabilitate, doamnei 

Tîlmaciu nela-Daniela, se  duce la cunoştinţă publică  prin afişarea  la sediul primăriei şi pe 

pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia Prefectului-Județul Arad, 

Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. 

Iniţiatorul proiectului de hotărâre,      Avizat, 

                                     Primar,                                                                            Secretar, 

                             Jura Ioan Dimitrie                                                      Crişan Gheorghe                                     
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CABINET PRIMAR 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind înființarea S.C. PARC INDUSTRIAL SOCODOR S.R.L. 

Subsemnatul JURA IOAN DIMITRIE  primar   al Comunei Socodor,  prezint 

expunerea de motive  cu privire la  proiectului de hotărâre referitor la înființarea 

S.C.Parc Industrial Socodor S.R.L.  

Prin promovarea acestui proiect de hotărâre, se urmăreşte înfiinţarea unei 

societăţi comerciale cu răspundere limitată, care să administreze Parcul Industrial ce 

urmează a se constitui în temeiul Legii nr.186/2013, privind constituirea şi funcţionarea 

parcurilor industriale. 

În acest sens, am propus aprobarea unui proiect de hotărâre cu privire la 

înființarea S.C. Parc Industrial Socodor S.R.L. 

Legalitatea prezentului proiect de hotărâre este stabilită de Legea nr.273/2006, 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de 

Legea nr.31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborată cu OUG nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Propunerea de mai sus, fiind legală, necesară şi oportună, în conformitate cu 

prevederile art.45, alin. 6 din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă rog să aprobați proiectul de 

hotărâre privind înființarea S.C. Parc Industrial Socodor S.R.L. 

 

 

PRIMAR 

JURA IOAN DIMITRIE 
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Referat de specialitate 

             privind  înființarea S.C. PARC INDISTRIAL SOCODOR S.R.L. 

  

Prin expunerea de motive nr. 1.153/l din 19.04.2017, dl primar Jura Ioan Dimitrie 

propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la înființarea   

societăţii comerciale cu răspundere limitată „PARC INDUSTRIAL SOCODOR”. 

1. NECESITATEA PROIECTULUI 

Considerăm că necesitatea adoptării hotărârii este evidentă, având în vedere că se 

urmăreşte înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, care să 

administreze Parcul Industrial care urmează a se constitui în temeiul Legii nr.186/2013, 

privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. 

2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

Forma juridică de societate comercială cu răspundere limitată este oportună în actualul 

context socio-economic, având în vedere posibilitatea creării de noi locuri de muncă, 

dezvoltării regionale şi accesării de fonduri externe nerambursabile. 

3. LEGALITATEA PROIECTULUI 

Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe 

prevederile următoarelor acte normative: 

- prevederile art.1, art.2, art.7, art.11, art.12, art.17, art.36, art.196-art.206 din Legea 

nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată,cu modificările şi completările 

ulterioare, 

- prevederile art.35 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile art.60 alin.2 din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

- prevederile art. 1, alin.2, lit.g, pct.2, art.5, art.10, art.17, art.36, alin.1, alin.2, lit.d, 

alin.3, lit.c,alin.7, lit.a, art.37 şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale,republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

4. CONSIDERAŢII ECONOMICE 

Societatea nou înfiinţată - SC “PARC INDUSTRIAL SOCODOR” SRL se va ocupa de 

administrarea Parcului industrial al Comunei Socodor, cu respectarea prevederilor 

Legiinr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. 

Având în vedere că propunerea de mai sus a fost făcută în conformitate cu prevederile 

legale învigoare, că este necesară şi oportună, s-a întocmit proiect de hotărâre cu 

privire la constituirea societăţii comerciale cu răspundere limitată PARC INDUSTRIAL 

SOCODOR ,proiect de hotarare care împreună cu întreaga documentaţie va fisupus 

spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului Local al Comunei Socodor. 

 
SECRETAR, 

CRIȘAN GHEORGHE 

 

 


