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HOTĂRÂREA 

nr. 46  din 29 iunie  2017 
 
privind aprobarea actului aditional nr.1 la Contractul de comodat aprobat prin HCL nr.29 din 30  
mai 2013  
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta extraordinara din data de 29.06.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 112  
din  23.06.2017, conform prevederilor art. 39, alin. (2), 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.2999/23.06.2017, privind aprobarea  actului adiţional la contractul de 
comodat încheiat între comuna Rîciu şi SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL, aprobat prin 
Hotărârea nr. 29 din 30  mai 2013; 
Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 13 din 29 martie 2013, privind aprobarea Actului 
constitutiv  al Societăţii cu răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÎCIU”; 
Prevederile HOTĂRÂRII NR.29 din 30  mai 2013 privind aprobarea capitalului social al Societăţii cu 
răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÎCIU” şi aprobarea încheierii unui 
contract de comodat între primăria comunei Rîciu şi Societatea cu răspundere limitată „SERVICII 
EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÎCIU”; 
Prevederile cap. IV, art. 4.1, 4.2. şi ale cap.VII, art.7.1 din contractul de comodat; 
Prevederile art. 10 şi art.36, alin.(2)  lit.c), alin.(5) 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.Se aprobă încheierea actului aditional nr.1 la Contractul de comodat nr. 2744/12.06.2013, 
aprobat prin HCL nr.29 din 30  mai 2013, prevazut in anexa la prezenta hotarare, parte integranta a 
acesteia. 
Art.2.Se mandatează domnul Ioan Vasu, reprezentantul comunei Rîciu pentru a semna actul 
adiţional  în sensul dispoziţiilor art.1 din prezenta hotărâre. 



Art.3.Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul prevăzut de 
lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 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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