
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 9  din 31 ianuarie 2017 
 
 

pentru aprobarea actului adiţional la contractul de prestări servicii privind asigurarea pazei, 
nr.2166/12.05.2014, aprobat prin Hotărârea nr. 37 din 26 iunie  2014 
 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.01.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 7 din  18 
ianuarie  2017, 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, 
Analizând expunerea de motive a primarului comunei Rîciu, judetul Mureş, nr.256 /20.01.2017, în 
calitate de iniţiator, calitate conferită de prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.45 alin. (6) din 
Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
Având în vedere: 
-Hotărârea nr.61 din 23 decembrie 2013 privind  înfiinţarea SOCIETĂŢII COMERCIALE „SERVICII 
EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU“ SRL; 
-Hotărârea nr. 19 din 31 martie 2014 pentru  aprobarea Regulamentul de Organizare şi Functionare  
şi a Regulamentului de Ordine Interioară ale  SC  Servicii Edilitare Paza şi Protectie Riciu SRL; 
Hotărârea nr. 37 din 26 iunie  2014 privind încheierea contractului de prestări servicii de pază cu SC 
SERVICII EDILITARE PAZA SI PROTECTIE RICIU SRL; 
Ţinând cont de  prevederile art.18 alin. 2 și 4 din Legea nr.333/2003  privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor și protecția persoanelor cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art. 36 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 adiţional la Contractul de prestări servicii privind asigurarea 
pazei, nr.2166/2014, între Comuna Rîciu și SC SERVICII EDILITARE PAZA SI PROTECTIE RICIU SRL, 
conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.2. Se mandateaza Primarul comunei Rîciu, dl Vasu Ioan  pentru a semna actul adiţional la 
Contractul de prestări servicii privind asigurarea pazei. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 

 SC SERVICII EDILITARE PAZA SI PROTECTIE RICIU 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                                                                                    
               Vasu Raul- Florin                                                                                         Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
             …………………                                                                                                       

………………                                                                                
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