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                                              HOTĂRÂREA NR. 3 

din 31 ianuarie 2014 
 

privind aprobarea Convenţiei de cooperare dintre Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş şi 
Comuna Rîciu în vederea  implementării proiectului „POLIŢIE-AUTORITĂŢI LOCALE SERVICII 
PUBLICE ÎN PARTENERIAT“ 
 

    Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  31 ianuarie 
2014, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 2 din 24.01.2014, emisă, de către primarul comunei Rîciu, 

          Luând act de proiectul de hotărâre şi de expunerea de motive al Primarului comunei Rîciu, în 
calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 220 din data de 24.01.2014, 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 adresa Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş-Secţia 3 Poliţie Rurală Rîciu 
nr.380.057 din data de 03.12.2013 prin care se solicită propunerea de continuare a colaborării şi în cursul 
anului 2014 şi implicit alocarea cotei de carburant postului de poliţie de pe raza noastră de competenţă; 

Ţinând cont  de prevederile Legii nr.215, legea administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române, cu modificările şi completările ulterioare, ale OUG nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Înternelor şi Reformei Administrative, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr. 
1040/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine publică 2010-2013, ale HG nr.787/2002 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii teritoriale de ordine publică, ale Legii 
nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor cu modificările şi 
completările ulterioare, ale OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate 
ale cetăţenilor români, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale; 
  În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d,e, alin. (6) lit.a) pct.7, alin.(7) lit.a) şi  art. 45 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 (1) Se aprobă încheierea Convenţiei de cooperare dintre Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Mureş şi Comuna Rîciu în vederea implementării proiectului „POLIŢIE-AUTORITĂŢI LOCALE SERVICII 
PUBLICE ÎN PARTENERIAT“, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                             (2) Convenţia de cooperare se încheie pentru perioada 01.02-31.12.2014. 

                Art.2. Se mandatează Primarul Comunei Rîciu cu semnarea Convenţiei de cooperare dintre 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş şi Comuna Rîciu în vederea implementării proiectului „POLIŢIE-
AUTORITĂŢI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT. 



                Art.3.Şeful Secţiei 3 Poliţie Rurală Rîciu/Postului de Poliţie Rîciu, va prezenta Consiliului 
Local Rîciu, în luna decembrie, o informare anuală referitoare la măsurile intreprinse în îndeplinirea 
atribuţiilor specifice, precum şi primarului înformări trimestriale, în prima lună a trimestrului 
următor, sau ori de câte ori este nevoie despre evoluţia fenomenelor antisociale şi modul în care au 
fost îndeplinite sarcinile pe plan local, în caz contrar Convenţia de cooperare se reziliază de plin 
drept. 

Art.4. Primarul comunei Rîciu răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică în copie: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Compartimentului contabilitate-impozite şi taxe; 

 
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 
                         VASU RAUL-FLORIN                                                                     Secretar: Dunca Ioan                                                                                                             
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