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privind alocarea unei sumei pentru transpunerea în bronz a bustului marelui revoluţionar roman 
paşoptist Avram Iancu. 

 
 

Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  29 octombrie 2012, urmare a 
dispoziţiei de convocare nr. 503 din 22.11.2012, emisă, de către primarul comunei Rîciu, 

Analizând: 
-Expunerea de motive a Primarului  comunei Rîciu nr. 4685 din 23.11.2012, prin care se propune  alocarea unei sume 

în vederea transpunerii în bronz a bustului Avram Iancu. 
Avînd în vedere rapoartele de avizare ale: 
-Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

              -Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ şi familie, muncă şi protectie socială, protecţie copii, 
   În baza prevederilor: 
   -Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.295/2011 a 

bugetului de stat pe anul 2012, 
   În temeiul art.  36 alin. (1), alin.4 lit.d), alin (6) lit. „a” pct.4, pct.10, coroborat cu art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, cu modifcarile si completarile ulterioare; 
 
 

hotărăşte: 
 
               Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 31500 lei din capitolul 51.02 „Autorităţi publice“,  prevăzută în Bugetul de venituri 
şi cheltuieli al Primăriei comunei Rîciu pentru anul 2012, în vederea transpunerii în bronz a bustului marelui revoluţionar 
roman paşoptist Avram Iancu.  
       Art.2. Procedura de trasnspunere se va efectua prin achiziţie directă întrucât valoarea ofertei se încadrează sub 
valoarea de 15.000 de euro fără TVA prevăzută la art.19 din OUG 34/2006. 
              Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei – domnul Ioan Vasu. 

      Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire: 
   Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 

  Primarului Comunei Rîciu, Compartimentului contabilitate impozite şi taxe şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea 
pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              Contrasemnează 
                     Cioloboc Ioan                                                     Secretar: Dunca Ioan 

 
 
 
 
 
 


