
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

                                           COMUNA RÎCIU 
                                           CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA NR.67 
din   8 decembrie  2014 

 
pentru aprobarea procesului verbal al şedinţei din data de 22 octombrie 2014 şi a 
Ordinii de zi a şedinţei ordinare din  data de 8 decembrie 2014 a Consiliului Local al 
comunei Rîciu. 
 
 

Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  8 
decembrie 2014, urmare a dispoziţiei de convocare nr.657  din 3 decembrie 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: 
 

1.Proiect de hotărâre pentru aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor din data de 22 
octombrie 2014  şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din  data de  8 decembrie 2014 a Consiliului 
Local al comunei Rîciu. 
               2. Proiect  de hotărâre privind  stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxele locale în comuna 
Rîciu, pe anul 2015.  
               3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar pentru  anul şcolar 2015-2016, de pe raza comunei Rîciu. 
               4.Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr. 15 din data de 
28.02.2014, pentru suprafaţa de 37,50 ha de păşune încheiat între Comuna Rîciu şi domnul Papoi 
Alexandru domiciliat  în comuna Rîciu, satul Hagău nr.7, jud.Mureş. 

5.Proiect de hotărâre privind realizarea lucrărilor de extindere a conductei de serviciu apă 
potabilă în satul Leniş. 
               6.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei 1 „Inventarul bunurilor 
care aparţin domeniului public” prin înscrierea în domeniul public al comunei Rîciu a reţelei de 
alimentare cu apa în lungime de 2100 ml din satele Ulieş  şi Leniş. 
             7.Proiect de hotărâre privind lista bunurilor proprietatea publică (prelungirea reţelei de 
alimentare cu apă din satele Ulieş şi Leniş în lungime de 2100 ml), concesionate către S.C. 
COMPANIA AQUASERV S.A în baza  Contractului de Delegare a Gestiunii  Serviciilor Publice de 
Alimentare cu Apă şi de Canalizare. 
  8.Proiect de hotarâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Rîciu  
nr. 64 din  22.10.2014 privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea infrastructurii  
publice locale (adică a drumurilor comunale, străzilor şi a altor categorii de drumuri aflate în 
proprietatea sau administrarea comunei) de către echipamente, utilaje/maşini, etc. destinate 
obţinerii de venituri conform art.283, alin.(2) din Codul Fiscal. 



 9.Proiect  de hotărâre privind alocarea unei sume în vederea organizării „Pomul de 
Crăciun 2014“ pentru copiii din învăţământul preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale din 
comuna Rîciu. 

10. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, 
interpelări). 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul  comunei 
Rîciu. 

Art.3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, şi se comunică:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul  comunei Rîciu. 

Art.4. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, şi se comunică:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
   Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 

Consilierilor locali ai comunei Rîciu; 
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, 
                   Ruţa Mircea                                                                   Contrasemnează: 
          ………………………….....                                       SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                 DUNCA IOAN 
                                                                                                                 ………………………. 
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