
                ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

                                                           COMUNA RÎCIU 
                                                          CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA NR.35 
din 26.06.2014 

 
pentru aprobarea procesului verbal al şedinţei din data de 30 aprilie 2014 şi a Ordinii de zi a 
şedinţei ordinare din  data de 26 iunie 2014 a Consiliului Local al comunei Rîciu. 
 

Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
26 iunie 2014, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 246 din  20  iunie  2014, emisă, de către 
primarul comunei Rîciu; 

În baza  art.42 alin. (5), art.43, art.45 alin. (1) şi art.115 alin.(1) lit.b din LEGEA nr. 215 
din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă procesul verbal al şedinţei Consiliului Local al comunei Rîciu din data  
de 30 aprilie 2014 în forma redactată.  

Art.2. Se aprobă Ordinea de zi a  şedinţei ordinare a Consiliului Local al coumunei 
Rîciu din data de 26 iunie  2014, după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procesului verbal al şedinţei din data de 30 
aprilie 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din  data de 26.06.2014 a Consiliului 
Local al comunei Rîciu.  
2.Proiect de hotarăre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014. 
3. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de prestări servicii de pază cu 
SC SERVICII EDILITARE PAZA SI PROTECTIE RICIU SRL. 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de pază al UNITĂŢII ADMINISTRATIV-
TERITORIALE COMUNA RÎCIU, pentru anul 2014. 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale  
la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” 
6. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului  autorităţii de a vota în 
Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ”  modificarea și completarea 
Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în aria de operare a 
S.C „Compania Aquaserv” S.A, anexă la Contractul de Delegare nr. 22/202.662/ 2010. 
7.Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii în folosinţa SC ROMTELECOM SA 
a suprafeţei de 2 mp teren, situat în comuna Rîciu, satul Coasta Mare, str. Principală 
nr.17, în vederea amplasării Echipamentelor şi a Reţelei  de comunicaţii electronice 
aferente acestora şi încheierea unui contract pentru constituirea dreptului de acces 
pe acest teren, conform Legii nr.154/2012, privind regimul infrastructurii reţelelor de 
comunicaţii electronice. 



                8. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, 
interpelări). 

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul 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. 
  

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  Manoilă Ioan                                                                       Contrasemnează: 
          ………………………….....                                       SECRETAR- DUNCA IOAN                                                                                                
   
                                                                                                                 ……………………….                                                                                           
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