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                                           COMUNA RÎCIU 
                                          CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 61 
din 7 octombrie 2014 

 
privind aprobarea menţinerii contribuţiei proprii aferente cheltuielilor eligibile şi neeligibile 
pentru proiectul „Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate comuna Rîciu, 
judeţul Mureş, Perimetrul de ameliorare Cernătoaie-Continit 57,37 ha” 

 
 

Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa extraordinară din data de  7 octombrie 
2014, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 316 din  3 octombrie  2014, emisă, de către primarul comunei Rîciu;  

 
Având în vedere 

                -Expunerea de motive a primarului comunei Rîciu nr.3714 din 03.10.2014, privind aprobarea menţinerii 
contribuţiei proprii aferente cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru proiectul „Reconstrucţie ecologică forestieră pe 
terenuri degradate comuna Rîciu, judeţul Mureş, Perimetrul de ameliorare Cernătoaie-Continit 57,37 ha”; 
                -Hotărârea Nr.51 din  12 august 2011 privind aprobarea participării la proiectul „Reconstrucţie ecologică 
forestieră pe terenuri degradate comuna Rîciu, judeţul Mureş, Perimetrul de ameliorare Cernătoaie-Continit 57,37 
ha”; 
 -Adresa nr.180421/22.07.2014 a Administraţiei Fondului pentru Mediu prin care suntem informaţi că 
cererea comunei Rîciu îndeplineşte criteriile pentru a primi finanţarea din fondul pentru Mediu, proiectul fiind 
aprobat în şedinţa Comitetului de avizare din data de 12.12.2011; 

-Adresa nr.216341/03.10.2014 a Administraţiei Fondului pentru Mediu prin care trebuie completată 
documentaţia depusă; 

Luând în considerare: 

-Prevederile CAP. VI Folosirea terenului pentru producţia agricolă şi silvică, art.82, alin.(1) din Legea nr. 18 
din 19 februarie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) fondului funciar; 

-Prevederile Hotărârii nr. 1.257 din 21 decembrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea 
grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti, 
constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare; 

-Prevederile Legii nr. 46 din 19 martie 2008 (*actualizată*) Codul silvic; 
                -Prevederile Legii nr. 100 din 3 iunie 2010 privind împădurirea terenurilor degradate; 

-Prevederile Ordinului nr. 1726 din 17 iunie 2011 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de 
imbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea 
durabilă a pădurilor; 

În conformitate cu art.36, alin. (6), pct.9 coroborat cu alin. (9) şi art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

               Art.1. Se aprobă valoarea totală a investiţiei privind proiectul „Reconstrucţie ecologică forestieră pe 
terenuri degradate comuna Rîciu, judeţul Mureş, Perimetrul de ameliorare Cernătoaie-Continit 57,37 ha”, în 
cuantum de 1.834.254 lei. 

http://afm.ro/main/programe/program_impadurire_terenuri_agricole_degradate/2011/ordin1726-2011.pdf
http://afm.ro/main/programe/program_impadurire_terenuri_agricole_degradate/2011/ordin1726-2011.pdf
http://afm.ro/main/programe/program_impadurire_terenuri_agricole_degradate/2011/ordin1726-2011.pdf


 Art.2. Se aprobă contribuţia proprie ce revine din costurile eligibile aferente proiectului  „Reconstrucţie 
ecologică forestieră pe terenuri degradate comuna Rîciu, judeţul Mureş, Perimetrul de ameliorare Cernătoaie-
Continit 57,37 ha” în valoare de 111.680,75 lei, reprezentând 6,09 % din valoarea totală eligibilă a proiectului. 

Art.3. Se aprobă toate cheltuielile neeligibile ale proiectului  „Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri 
degradate comuna Rîciu, judeţul Mureş, Perimetrul de ameliorare Cernătoaie-Continit 57,37 ha”, privind sau care 
derivă din implementarea proiectului. 
 Art.4.Se aprobă  graficul de finanţare nerambursabilă (anexa nr.2  la contractul de finanţare 
nerambursabilă) începând cu anul 2015. 
 Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Rîciu, d-l  Ioan Vasu. 

    Art.6.- Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
  Administraţiei Fondului pentru Mediu; 
     Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 

                 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
     Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea 

pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
  
 

 
 

 
 

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              Contrasemnează: 
                               RUŢA MIRCEA                                                          SECRETARUL COMUNEI, 
                                  ………………………….....                                                      DUNCA IOAN                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                              ………………………. 
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