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HOTĂRÂREA NR. 32 
din 30 aprilie 2014 

 
privind: aprobarea amenajării şi  modernizării târgului săptămânal de animale vii 

 
              Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de  30 aprilie 2014, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 176 din  25  aprilie  2014, emisă, 
de către primarul comunei Rîciu; 

 
Luând act de : 
-Expunerea de motive a primarului comunei Rîciu, în calitatea sa de iniţiator, 

înregistrat sub nr. 1813/24.04.2014, calitate acordată de prevederile  art. 33 din 
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Rîciu;   

-Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 
Rîciu, judetul Mureş; 

 Analizând prevederile: 
 -ORDINULUI nr. 45 din 17 mai 2010 (*actualizat*) emis de AUTORITATEA 

NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR pentru 
aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile sanitar-veterinare de funcţionare a 

târgurilor de animale vii; 
 -art. 3 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 -art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
-Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
-Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
-art.36 alin. (2) lit. d), alin 4 lit. „a” si alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 

215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor 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 amenajarea şi modernizarea târgului săptămânal de animale 
vii, conform prevederilor ORDINULUI nr. 45 din 17 mai 2010 (*actualizat*)  în vederea 
obţinerii autorizaţiei sanitar-veterinare. 
             Art.2. Se aprobă Documentaţia Tehnică pentru Autorizaţia de Construire 
(D.T.A.C.), la proiectul extindere clădire piaţă comuna Rîciu, jud.Mureş. (anexă) 
             Art.3. Finanţarea obiectivului de lucrări se va face din bugetul local. 
             Art.4.Răspunde de aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri dl. Ioan Vasu, 
primarul comunei Rîciu. 
               Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 

 Biroului financiar-contabil şi resurse umane; 
 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, 
          Manoilă Ioan                                                                                         Contrasemnează: 
                                                                                                     SECRETAR- Dunca Ioan                                                                                                             
         ……………………….                                                                             ………………………….....                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                  
                                   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comunariciu.ro/

