
    
 

R O M Â N I A            

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                                                                                                                                                         

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ  

                                 

      

H O T Ă R Â R E A  nr.  17 

                                                               din  30 ianuarie   2018     

privind modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 191 din 18 mai 2017 

referitoare la  asocierea între MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ şi S.C. ADMINISTRAŢIE ŞI 

TURISM S.R.L. 

 

 

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, 

 

 Având în vedere Expunerea de motive nr. 90150  din 19.01.2018 prezentată de Serviciul 

Public de Utilităţi Municipale, privind modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 191 

din 18 mai 2017 referitoare la asocierea între MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ şi S.C. 

ADMINISTRAŢIE ŞI TURISM S.R.L.,  

Văzând dispoziţiile art. 1881-1948 din Codul civil, 

 În temeiul art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (2), art. 23 alin. (2), art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), d), 

alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 4 şi pct. 16, alin. (9), art. 45 alin. (2) lit. f), art. 115 alin. (1) lit. b) 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

 

H o t ă r ă ş t e :  

 

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 191 din 18 mai 

2017 privind  asocierea între MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ şi S.C. ADMINISTRAŢIE ŞI TURISM 

S.R.L.,  astfel: 

După aliniatul 2 al art.3 din Contractul de societate simplă, se introduce un nou alineat cu 

următorul conţinut „ Asociatul prim predă asociatului secund, in vederea exploatării acestora, 

următoarele mijloace fixe – maşini de îngheţată - 3 buc şi puncte de lucru (mobile), predarea acestora 

urmând a fi menţionată în mod expres în cadrul procesului verbal de predare-primire. 

Art. 2. Se aprobă Actul adiţional la Contractul de societate simplă prezentat în anexa nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se desemnează domnul primar dr. Dorin Florea în vederea semnării Actului 

adiţional la Contractului de societate, aprobat prin H.C.L. nr. 191 din 18 mai 2017. 

   Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Executivul 

Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia Economică şi S.C. Administraţie şi Turism S.R.L. 

 Art. 5. În conformitate cu prevederile art.19 alin. (1), lit. „e”, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind instituţia prefectului şi art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, Legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru 

exercitarea controlului de legalitate.      

 

                                                                                                 Preşedinte de şedinţă, 

                        Contrasemnează,                                                                Papuc Sergiu Vasile                                                                 

       p. Secretarul  Municipiului Tîrgu Mureş                                                    

Director executiv D.J.C.A.A.P.L. 



      Cătană Dianora-Monica 

 

 

 

 

ACT ADIŢIONAL NR. 1  

LA CONTRACTUL DE SOCIETATE SIMPLĂ 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ, cu sediul în Tîrgu Mureș, Pța Victoriei, nr. 3, jud. Mureș, CIF 

4322823,  reprezentat prin primar Dr. Dorin Florea, în calitate de ASOCIAT prim, şi 

SC ADMINISTRAŢIE ŞI TURISM SRL,  cu sediul în mun. Tîrgu Mureş, str. N. Grigorescu, nr. 

19, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Mureş sub nr. J26/639/2016, CUI 36008269, 

reprezentată prin administrator Ovidiu Maier, în calitate de ASOCIAT secund 

au convenit încheierea prezentului act adiţional la contractul de societate simplă aprobat prin 

Hotărârea de Consiliu Local nr. 191 din 18 mai 2017, cu respectarea următoarelor clauze: 

II. OBIECTUL ACTULUI ADIŢIONAL  

După aliniatul 2 al art.3 din Contractul de societate simplă, se introduce un nou alineat cu următorul 

conţinut „ Asociatul prim predă asociatului secund, în vederea exploatării acestora, 

următoarele mijloace fixe – maşini de îngheţată - 3 buc si  puncte de lucru (mobile), predarea 

acestora urmând a fi menţionată în mod expres în cadrul procesului verbal de predare-primire. 

”  

 

 Celelalte articole rămân neschimbate. 

 

Actul aditional a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă. 

 

 

 

          ASOCIAT  PRIM                    ASOCIAT  SECUND 

 

MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ       SC ADMINISTRAŢIE ȘI TURISM SRL 

 

 

 

 

 

prin Primar Dr. Dorin Florea              adm. Ovidiu Ioan Maier 

 

 

 

 
 
 

 

 


