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HOTĂRÂREA 

nr. 28   din 31 octombrie 2016 
 

 
pentru  modificarea şi completarea Hotărârii nr. 57 din 30  septembrie 2014 privind aprobarea 
contractului de comodat încheiat între comuna Rîciu şi SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu 
SRL. 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.10.2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr.304 din  
21 octombrie  2016, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din 
Legea nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale 
art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Având în vedere:  
Expunerea de motive nr.4791/21.10.2016, privind aprobarea  actului adiţional la contractului de 
comodat încheiat între comuna Rîciu şi SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL, aprobat prin 
Hotărârea nr. 57 din 30  septembrie 2014 
Prevederile Hotărârii  Nr. 54 din 22 august 2014 privind modificarea şi completarea  actului 
constitutiv al societatii SC Servicii Edilitar Gospodăresti Rîciu SRL; 
Prevederile Hotărârii  Nr. 57 din 30 septembrie 2014 privind aprobarea contractului de comodat 
încheiat între comuna Rîciu şi SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL. 
Prevederile art. 36, pct. (2), lit. ,,c" punctul 3 lit. ,,b" din Legea 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
Prevederilor art. 2146, 2147, 2148, din LEGEA Nr. 287 din 17 iulie 2009* privind Noul Cod Civil;  
În temeiul art. 45 alin. 1 din LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) 
administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 57 din 30  septembrie 2014 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
"Art.1. Se aproba încheierea Contractul de comodat între comuna Rîciu şi SC Servicii Edilitar-
Gospodăreşti Rîciu SRL, începând cu data de 01.11.2016 pentru spaţiul denumit CHIOŞC PIAŢĂ, 
aflat în domeniul privat situat în comuna Rîciu, str. Târgului, nr.7, compus din sală (25 mp), 
bucătărie (19,5 mp) şi terasă acoperită (125 mp), cu titlul gratuit  pentru a desfăşura activităţi 



potrivit codurilor CAEN aprobate, conform Anexei care face parte integranta din prezenta 
hotarare".  
Art.2. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 57 din 30  septembrie 2014 se modifică şi se 
completează şi va avea următorul cuprins: 
"Durata contractului de comodat este de 5 ani, cu posibilitatea  de prelungire pe perioade 
subsecvente. Contractul de comodat se reînnoieşte de drept, pentru aceeaşi durată, dacă niciuna 
dintre părţi nu a comunicat celeilalte, în scris, refuzul său cu cel puţin 30 de zile înainte de 
expirarea termenului". 
Art.3. Celelalte articole rămân nemodificate. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează                                                                                    
          Belean Alin-Ciprian                                                                                        Secretar: Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                      
      ……………………….                                                                          ……………………                                                                                                                                                                                       
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