
 

 ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA RÎCIU 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 66 
din 22 octombrie 2014 

 
privind aprobarea Planului  de măsuri pentru perioada sezonului rece 2014-2015 

 

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: 
                Adresa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea“ al Judeţului Mureş 
nr.3609246 din data de 06.10.2014  prin care se propune luarea măsurilor pentru întocmirea 
Planului  de măsuri pentru perioada sezonului rece 2014-2015; 
                Expunerea de motive a primarului comunei Rîciu, înregistrată sub nr. 3948  din  
17.10.2013 prin care se propune aprobarea Planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 
2014-2015, precum şi constituirea comitetului de iarnă; 
                În conformitate cu:  
                -Prevederile art.24 lit.b din OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management 
al Situaţiilor de Urgenţă; 

 -Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor; 
                În temeiul art.36 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.14, art.45 alin.(1) şi art. 61 
alin.(2) din Legea nr.215/2001, republicată privind administraţia publică locală; 
 

Hotărăşte: 
 
                Art.1. Se aprobă Planul de măsuri pentru  perioada sezonului rece 2014 – 2015, în 
comuna Rîciu, prevăzut în anexele 1, 2, 3,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                Art.2.Lucrările prevăzute în Planul de măsuri menţionat se vor executa de către 
Primăria comunei Rîciu în regie proprie. 
                Art.3. Se constituie comitetul de iarnă în următoarea componenţă: 

1. Vasu Ioan-Primar 
2. Chertes Ioan-Viceprimar 
3. Dunca Ioan-Secretar 
4. Vincovici Aurelian-Consilier local 
5. Conţiu Gheorghe-Director Gimnaziul de stat Gh.Şincai 
6. Almăşan Marcel-Cond. auto 
7. Suciu Eugen-Marian –Şef SVSU 
8. Murariu Leontina-Administrator  
9. Ilieş Corneliu-Agent de pază 



Art.4 Se alocă  din bugetul local suma de 15.000 lei, sumă ce va fi utilizată pentru 
procurarea de materiale antiderapante şi combustibili. 
   Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 49 /2013. 

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza 
Primarul comunei Rîciu –Vasu Ioan. 

Art.7.  Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire: 
         Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
         Inspectoratului pentru Situaţii  de Urgenţă „Horea“ al Judeţului 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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