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JUDEŢUL MUREŞ 

                                           COMUNA RÎCIU 
                                           CONSILIUL LOCAL 

 
 

                                                                 HOTĂRÂREA NR. 7 
      din 31 ianuarie 2014 

 
privind numirea unei comisiei permanente pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor 
executate de către Societatea cu Răspundere Limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI 
RÎCIU”  
 
      Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  31.01.2014, 
urmare a dispoziţiei de convocare nr. 2  din 24.01.2014, emisă, de către primarul comunei Rîciu, 
      Analizând: 
       -Expunerea de motive nr. 226 din data de 24.01.2014 a Primarului comunei Rîciu, prin care solicită 
constituirea unei comisii permanente pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor executate de 
către Societatea cu Răspundere Limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÎCIU”; 
       -Hotararea  Consiliului Local  Nr. 31 din 5 iunie  2012 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale comuna Rîciu; 
       -ACTUL CONSTITUTIV  al Societăţii cu răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI 
RÎCIU” 
       Ţinând cont de: 
       -Prevederile HOTĂRÂRII de GUVERN nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului 
de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora cu modificările şi completările 
aduse de: HOTĂRÂREA nr. 940 din 19 iulie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.303 din 24 octombrie 2007; 
        -Prevederile art.2, art.9, lit. (b,h), art.17 şi art.21 din Legea nr.10/1995 privind caliutatea în 
construcţii, cu modifiocările şi completările ulterioare; 
        -Prevederile art. 120 alin. (1)  din  Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,  
“republicată“,                                                    
        In temeiul art.36 alin.(2), alin. (4), lit.(d), alin.(6) lit.”a” pct.16, art.45 alin.(1) lit.e) şi art.115 alin.(1) 
lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală”republicată”; 
 

Hotărăşte: 
 

 Art.1. Se aprobă numirea unei comisii permanente care va verifica calitatea şi recepţia 
lucrărilor executate de către Societatea cu Răspundere Limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI 
RÎCIU” în următoarea componenţă: 
 Preşedinte: Chertes Ioan -Viceprimar  
               Membri: Vincovici Aurel- Consilier 
                                Ulieşan Ioan- Consilier  
                                 Bouari Traian-ing.specialist lucrări de drumuri apă, canal şi construcţii civile 
                                 Popa Dorin-ing.Specialist lucrări de drumuri apă, canal şi construcţii civile 



 Art.2. Comisia de recepţie constituită la art.1, examinează calitatea şi recepţia lucrărilor în 
conformitate cu documentaţiile de execuţie  şi instrucţiunile beneficiarului; urmăreşte derularea, 
stadiilor fizice şi la termene a lucrărilor. 

 Art.3. Primarul comunei Rîciu răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
   Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
    Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
    Societăţii cu Răspundere Limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÎCIU”; 
   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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