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HOTĂRÂREA Nr.71 
din 8 decembrie  2014 

 

 
privind realizarea lucrărilor de extindere a conductei de serviciu apă potabilă în satul Leniş. 

 
 
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, 

Având în vedere: 
-Memoriu tehnico-justificativ privind extinderea conductei de serviciu apă potabilă în 

localitatea Leniş; 
-Expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr.4737 

/02.12.2014 privind necesitatea extinderii conductei de serviciu apă potabilă în localitatea Leniş; 
Ţinând seama de prevederile:  
-Art. 41, art. 44 aliniat 1 din Legea 273 din 29 iunie 2006 privind Finanţele Publice Locale, cu 

referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico - economice; 
Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
                În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit d ) , ale art. 45 alin. (2) litera a), precum şi ale art. 
115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
  

Art.1. Se aprobă extinderea reţelei de alimentare  cu apă din satul Leniş, in zona numita 
Groapa Mănăstirii în lungime de 400 ml conform planului de încadrare în zonă.  

Art.2. Se aprobă achiziţionarea conductei (400 ml) din bugetul local al comunei Rîciu.  
Art.3. Contravaloarea lucrărilor (săpături, pozarea conductei de serviciu şi a branşamentelor 

de apă) vor fi suportate de către cetăţenii care se vor racorda la reţeaua de apă. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 SC Compania Aquaserv SA  Tg. 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. 
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