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HOTĂRÂREA NR.22  
din 31 martie  2014 

 
 

privind alocarea unei cantităţi de carburant S.C.  „Servicii Edilitare Paza şi Protectie Riciu“ 
S.R.L. pe anul 2014. 
 
       Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
31 martie 2014, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 144  din  25 martie  2014, emisă, de către 
primarul comunei Rîciu; 

Luând act de de expunerea de motive al Primarului comunei Rîciu, în calitate de 
iniţiator, înregistrată cu nr. 1126 din data de 24.03.2014, calitate conferită de prevederile art.33 
din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, 
coroborate cu prevederile art.45 alin. (6) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere  Hotărârea Nr.61 din 23 decembrie 2013 privind  înfiinţarea Societăţii        
Comerciale „Servicii Edilitare Pază şi Protecţie Rîciu“ SRL,  având ca acţionari  comuna Rîciu, 
reprezentată prin Consiliul Local, 

În baza prevederilor: 
-Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Legii privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; ale art.35, alin. (2) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Ordonanţei 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 
şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea 247/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare 

In temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(6) pct.7,art.45 şi art.115 lit.b) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H o t ă r ă ş t e : 
 

 

Art.1. Se aprobă, începând cu data de 01.04.2014, asigurarea cantităţii lunare de 130 
litri carburant pe anul 2014 pentru  rulajul autoturismului marca Nubira nr.inmatriculare MS 
06.YRY, din dotarea   S.C.  „Servicii Edilitare Paza şi Protectie Riciu“ S.R.L., repartizat spre 
utilizare de către primăria comunei Rîciu. 



Art.2. Se aprobă transmiterea fără plată a autoturismului MS 06 YRY din dotarea 
Primăriei comunei Rîciu, către S.C.  „Servicii Edilitare Paza şi Protectie Riciu“ S.R.L. conform 
procesului verbal de custodie.  
 Art.3. Răspunde de aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri dl. Ioan Vasu, primarul 
comunei Rîciu. 
               Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
Societăţii Comerciale „SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU“ S.R.L 
Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   Contrasemnează 
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