
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA PADEŞ 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E N r . 29 
privind rezilierea parţială a contractului de comodat nr.48/09.02.2017, încheiat 

între COMUNA PADEŞ şi S.C. PADEŞ UTIL SRL 

Consiliul Local al comunei Padeş, 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Comunei Padeş, 
Judeţul Gorj; 

- Raportul de specialitate întocmit în acest sens; 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate; 
- Adresa nr. 6143/2019 a domnului Gavrilescu Vasile, angajat al SC. PADEŞ UTIL SRL; 
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Local Padeş nr.7/2017 privind aprobarea încheierii contractului de 

comodat încheiat între COMUNA PADEŞ şi S.C. PADEŞ UTIL SRL; 
- Prevederile art. 2146-2157 din Legea 287/2009 privind Codul Civi l , republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul art.45 alin.(l) si art. 115 alin.(l) lit."b" din Legea Nr.215/2001 -republicată,cu 

modificările si completările ulterioare,privind administraţia publică locală, 

A r t . l . Se aprobă rezilierea parţială a contractului de comodat nr. 48/09.02.2017 ,încheiat 
între COMUNA PADEŞ şi S.C. PADEŞ UTIL SRL, în sensul că, comodatara SC.PADEŞ UTIL 
SRL va restitui comodantei COMUNA PADEŞ următorul bun: 

- un BULDOEXCAVATOR TEREX 820, seria motor NL 38924U090547U 
seria şasiu SMFH44TC0AAHM9726, cu lamă de zăpadă. 
Art.2. Administratorul S.C. PADEŞ UTIL SRL , va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
Art.3. Secretarul comunei Padeş,va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului -

Judeţul Gorj,tuturor celor interesaţi,şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul şi la 
sediul instituţiei. 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, 
Consilier, 

Stefanescu Gabriela 
Contrasemnează, 
secretar comună, 

Nr. 29 din 27 iunie 2019 
Adoptată cu un număr de 11 voturi 
pentru, din totalul de 12 consilieri 
în funcţie 


