
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE  

HOTĂRÂREA nr.31  
din 26 februarie 2021 

privind numirea administratorului şi a cenzorilor la SC Pază Obiective și Intervenție SRL 
 

Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă extraordinară;  
Având în vedere: 
-  referatul de aprobare nr. 3021 din 22.02.2021 al preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj; 
-  raportul de specialitate nr. 3022 din 22.02.2021 al Direcţiei juridice şi administraţie locală; 
- prevederile art. 25, coroborate cu cele ale art.31 din anexa la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Sălaj nr.141 din 20 decembrie 2010 privind înfiinţarea societăţii comerciale cu 
răspundere limitata "Paza Obiective si Intervenţie", prin reorganizarea Direcţiei de Paza, 
Protocol si Administrativ Sălaj, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.194 alin.(1) lit.b) coroborate cu cele ale art.197 din Legea nr.31/1990, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 173 alin.(1) lit.a) coroborate cu cele ale alin.(2) lit.d) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Domnul Budușan Adrian, se revocă din funcția de administrator la SC Pază Obiective 
și Intervenție SRL, ca urmare a solicitării acestuia. 

Art.2. Se numește în funcția de administrator, pe perioadă nedeterminată, al SC Pază 
Obiective și Intervenție SRL domnul Pop Emeric, cetățean român, născut la data de           , 
domiciliat în Comuna Crasna,  nr.    , judeţul Sălaj, legitimat cu C.I. seria    nr.       , eliberat de 
SPCLEP       , la data de              , CNP               , și va îndeplini calitatea de reprezentant cu puteri 
depline al asociatului unic în cadrul societății. 

Art.3. Administratorul societății reprezintă cu puteri depline și angajează patrimonial 
societatea în relațiile cu terții și va îndeplini funcția de director în cadrul societății. 

Art.4. Se desemnează domnul Csoka Tiberiu, legitimat cu C.I. seria    nr.       , eliberat de 
SPCLEP      , la data de           , CNP                   , şi domnul Deac Marcel Ioan, legitimat cu C.I. 
seria    nr.       , eliberat de SPCLEP      , la data de           , CNP               , în calitate de cenzori la 
S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L., pentru un mandat de 3 ani. 

Art.5. Cu data prezentei, Actul constitutiv al SC Pază Obiective și Intervenție SRL se 
modifică în mod corespunzător. 
           Art.6. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează persoanele nominalizate la art.1, 2 și 4. 
  Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 -  Direcţia juridică şi administraţie locală;  
 -  SC Pază Obiective și Intervenție SRL; 
 -  persoanele nominalizate la art.1, 2 și 4. 
 PREŞEDINTE,                                                          Contrasemnează: 

                                                              SECRETARUL GENERAL AL  JUDEŢULUI,                 
 Dinu Iancu - Sălăjanu                                                

                      Cosmin-Radu Vlaicu 


