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CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 73  
din 8 decembrie  2014 

 
 

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. 
 
          

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: 
-expunerea de motive a primarului comunei Rîciu, nr.4739 din 02.12.2014; 
-prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Rîciu nr. 12/2009, privind delegarea 

gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către SC „ Compania Aquaserv” SA 
Tg.Mureş; 

-prevederile Hotărârii Consiliului Local Rîciu nr.72/2014, privind completarea Anexei nr. 1  
la Hotărârea Consiliului Local Rîciu  nr.24/2008, privind Inventarul  bunurilor care aparţin 
domeniului public  al Comunei Rîciu, Judeţul Mureş, 

-avizul comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, buget, finanţe, 
amenajarea teritoriului şi urbanism; 

În temeiul dispoziţiilor art.36 (2), lit.”d” şi „e”, alin.6, lit.”a”, art.44 (1) şi art.45 (3), din 
Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 

Hotărăşte: 
 

Art.1.Se aprobă, Lista de bunuri din domeniul public al comunei Rîciu, aferente 
sistemului de alimentare cu apă, care vor fi concesionate către operatorul SC „Compania 
Aquaserv” SA Tg. Mureş, operator regional cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Koos Karoly nr.1, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Mureş cu nr. J26/464/1998, CIF RO10755074, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului local  Rîciu nr.72/2014, astfel: 
-extindere reţea de alimentare cu apă potabilă din satul  Ulieş  1700 ml; 
-extindere reţea de alimentare cu apă potabilă din satul  Leniş  400 ml; 
-lungimea totală a extinderilor la reţea- 2100 ml. 



Art.2.Celelalte prevederi din Lista de bunuri din domeniul public al comunei Rîciu, 
aferente sistemului de alimentare cu apă, concesionate către operatorul SC „Compania 
Aquaserv” SA  Tg. Mureş, rămân neschimbate. 
          Art.3.Se mandatează d-l Vasu Ioan-primar, să semneze în numele şi pe seama comunei 
RÎCIU,  Actul adiţional la Contractul de delegare a gestiunii a serviciului de alimentare cu apă şi 
de canalizare cu SC „Compania Aquaserv” SA. 

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: Primarul comunei 
Rîciu, Secretarul comunei Rîciu precum şi biroul financiar contabil şi resurse umane din cadrul 
Primăriei comunei Rîciu. 

Art.5.Prezenta hotarare se comunica conform legii:  
 Instituitiei Prefectului judetului Mureş;  
 SC Companiei Aquaserv SA; 
 A.D.I. Aquainvest Mureş; 
 Primarului comunei Rîciu, si se aduce la cunostinta publica prin publicarea pe pagina de 

internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   Contrasemnează 
             Ruţa Mircea                                                                                   Secretar: Dunca Ioan 
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