
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA RÎCIU 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 65 
din 22 octombrie 2014 

 
 
privind înfiinţarea Serviciului Public de Gospodărire Comunală pentru administrarea 
domeniului public  si privat  la nivelul comunei Rîciu.  
        

Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
22 octombrie 2014, urmare a dispoziţiei de convocare nr.318  din 17.10.2013, emisă, de către 
primarul comunei Rîciu, 
              Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.3947/17.10.2014 a primarului comunei Rîciu, privind 
necesitatea mentinerii in stare de functionare a drumurilor, a locurilor de joaca pentru copii si a 
spatiilor verzi precum si amenajarea acestora, deszăpezirea drumurilor si combaterea poleiului 
pe timp de iarna, interventii in cazul unor situatii de urgenta si tinand cont de faptul ca la 
nivelul comunei Rîciu nu exista serviciu public care sa desfasoare aceste activitati; 

- raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului cu 
privire la infiintarea serviciului public local de gospodarire comunala la nivelul comunei Rîciu. 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate pe principalele domenii de activitate din 
cadrul Consiliului Local Rîciu, județul Mureş; 

In baza prevederilor: 
  Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificările si 
completările ulterioare. 

Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, modificata si completata 
prin Legea nr. 3/2003 si a regulamentelor cadru de aplicare a acesteia aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 955/2004; 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin.(6) lit. „a”, pct. 9, 13, 14, 15 si 16, art. 
45 alin. (1), art. 115 alin. 1 lit. „b” şi art.126 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă înfiinţarea Serviciului Public Local de Gospodărire Comunală la 
nivelul comunei Rîciu, judeţul Mureş pentru administrarea in bune conditii a domeniului public 
si privat in scopul mentinerii in stare de functionare a drumurilor, a locurilor de joaca pentru 
copii si a spatiilor verzi precum si amenajarea acestora, dezepezirea drumurilor si combaterea 
poleiului pe timp de iarna, interventii in cazul unor situatii de urgenta. 



(2) Se aprobă  regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Local de 
Gospodărire Comunală la nivelul comunei Rîciu, judeţul Mureş, conform anexei 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2. Se aprobă organigrama şi numărul de personal al Serviciului public de gospodărire 
comunală, conform anexei nr.2, care face parte intregrantă din prezenta  hotărâre. 

Art.3. Se numeste sef serviciu domnul Suciu Eugen-Marian. 
Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire: 

         Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
         Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
         Primarului Comunei Rîciu, şi se aduce la cunostinţă  publică prin publicarea pe  pagina de    
        internet  www.comunariciu.ro. 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

Ruţa Mircea                                                                       Secretar - Dunca Ioan 
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