
Hotărârea nr.45 din data de 05.09.2013 privind atribuirea în folosinţă gratuită, către 
Asociaţia de Părinţi din cadrul Şcolilor Gimnaziale din comuna Rîciu, a spaţiului în 
suprafaţă de 12 mp situat în incinta Şcolii Gimnaziale Gh. Şincai din Rîciu, strada Gh. Şincai 
nr.100. 

 ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA RÎCIU 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.45 

din 5 septembrie 2013 
 

privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Asociaţia de Părinţi din cadrul Şcolilor Gimnaziale din comuna 
Rîciu, a spaţiului în suprafaţă de 12 mp situat în incinta Şcolii Gimnaziale Gh. Şincai din Rîciu, strada Gh. Şincai 
nr.100. 
 

               Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  5 
septembrie 2013, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 511 din  30.08.2013, emisă, de către primarul 
comunei Rîciu, 
Având în vedere: 
 -Adresa nr.840/04.09.2013, înregistrată la Primăria comunei Rîciu cu nr. 3675/04.09.2013, 
înaintată de Şcoala Gimnazială Gh. Şincai Rîciu; 
 -Expunerea de motive nr. 3642/30.08.2013  a primarului comunei Rîciu; 

În baza dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.c) alin.5 lit.a) şi art.45 alin (3) şi art.124 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, către Asociaţia de Părinţi, pe perioada 
funcţionării asociaţiei, a spaţiului în suprafaţă de 12 mp situat în incinta Şcolii Gimnaziale Gh. Şincai 
Rîciu, str. Gh. Şincai nr.100, spaţiu aflat în proprietatea publică a comunei Rîciu. 
 Art.2. Asociaţia de Părinţi va efectua activităţi potrivit scopului asociaţiei (colaborarea 
părinţilor cu şcoala) în baza unui contract de comodat care se va încheia după înscrierea acesteia în 
Registrul special al persoanelor juridice aflat  la  grefa  judecătoria Tg. Mureş. 
    Art.3 . Cheltuielile de folosinţă privind utilităţile şi întreţinerea spaţiului, vor fi suportate de către Şcoala 
Gimnazială Gh. Şincai Rîciu. 

Art.4  Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Şcolii Gimnaziale Gheorghe Şincai Rîciu,  
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
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