
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

                                                   COMUNA RÎCIU 
                                                  CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 50 
din 22.08.2014 

 
pentru aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor din data de 30 iulie şi 8 august 2014 şi a Ordinii 
de zi a şedinţei ordinare din  data de 22 august 2014 a Consiliului Local al comunei Rîciu. 
 

Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 august 2014, 
urmare a dispoziţiei de convocare nr. 272 din  18 august 2014, emisă, de către primarul comunei Rîciu; 

În baza  art.42 alin. (5), art.43, art.45 alin. (1) şi art.115 alin.(1) lit.b din LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 
2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local al comunei Rîciu, din data  de 30 
iulie şi 8 august 2014  în forma redactată.  

Art.2. Se aprobă Ordinea de zi a  şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Rîciu din data de 
22 august  2014, după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor din data de 30 iulie şi 8 
august 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din  data de 22 august 2014 a Consiliului Local al comunei 
Rîciu. 

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii “Nicolae Dobrin”, stadionului, din  satul Rîciu, 
aflat in proprietatea publica a U.A.T, comuna Rîciu, judetul Mureş. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de comodat pentru utilizarea unei camere, în 
suprafaţă de 12 mp din cladirea bazei sportive din comuna Rîciu, cu destinatia de vestiar fotbalisti pentru 
Asociatia Sportiva „Atletic“ . 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al „Planului 
Urbanistic General“ pentru  cele 15 localităţi componente ale comunei Rîciu. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv al societatii SC Servicii 
Edilitar Gospodăresti Rîciu SRL. 

6. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări). 
Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică în copie: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
                   Ulieşan   Ioan                                                                     Contrasemnează: 
          ………………………….....                                       SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                 DUNCA IOAN 
                                                                                                                 ………………………. 
 

http://www.comunariciu.ro/

