ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R EA nr. 22
din 15 aprilie 2021
privind încheierea unui Act Adițional la Contractul de comodat încheiat cu Asociația din Vărgata
Pentru Viitor
Consiliul local al comunei Vărgata, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru,
Având în vedere:
- Contractul de comodat încheiat între Comuna Vărgata și Asociația din Vărgata Pentru Viitor,
- Referatul de aprobare al dlui primar Balogh Istvan, în calitate de inițiator înregistrat sub nr.
2459/12.04.2021,
- Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 2460/12.04.2021 precum și avizul favorabil al comisiei
de specialitate,
- prevederile Criteriilor de performanță din 2019 privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor
voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență
- prevederile art. 2146 din Codulul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009) - Republicat
În temeiul prevederilor art. 129, art. 139 alin.(1) și art.196, alin.(1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
H o t ă r ă ş t e:
Art. 1. Se aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de comodat nr. 808/12.03.2013,
încheiat cu Asociația din Vărgata Pentru Viitor, contract având ca obiect darea spre folosință comodatarului
doua autospeciale PSI.
Art. 2. Obiectul contractului de comodat se modifică și va avea următorul cuprins:
" II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Comodantul dă spre folosinta comodatarului autospeciale PSI,
- marca Renault, tip BA02F2/G260, nr. de identificare VF6BA02A000002763, capacitate cilindrică
9839 cmc, culoare rosu-alb, an fabricație 1986, înmatriculat cu nr. MS-13-HUF,
- marca Magirus-Deutz, tip FM232D17FA/232D17, nr. de identificare 4900021186, capacitate
cilindrică 12763 cmc, culoare rosu, an fabricație 1976, înmatriculat cu nr. MS-11-LGA,
- marca Mercedes- Benz, tip LF608D, nr. de identificare WDB31035010724460, capacitate
cilindrică 3784 cmc, culoare rosu, an fabricație 1987, înmatriculat cu nr. MS-11-LHA.
Art. 3. Celelalte clauze din contract rămân neschimbate.
Art. 4. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Vărgata.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Vărgata, în termenul
prevăzut de lege, primarului Comunei Vărgata, Instituției prefectului județului Mureş și se aduce la
cunoștință publică.

Președinte de ședință,
Kilyen Csaba

Vizat,
Secretarul general delegat
Komives Tunde

