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În conformitate cu Dispoziţia primarului nr.4 din data de 22.01.2016, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliul Local al 
Comunei Rîciu, care va avea loc la data de 29 ianuarie 2016, ora 13,00, la sediul Primăriei comunei Rîciu situat în str. 
Gheorghe Şincai nr.58, cu următoarea 

 
ORDINE DE ZI: 

 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rîciu pe anul 2016. 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren extravilan în suprafaţă de 1500 mp, în vederea realizării 
proiectului ”Staţie de epurare, pentru satele Sînmartin, Leniş, Căciulata, sate aparţinătoare de comuna Rîciu, judeţul 
Mureş”. 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionării unui buldoexcavator prin leasing financiar. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţiei  de modernizare şi extindere a  reţelei de canalizare 
ape uzate menajere în satele Rîciu, Sînmartinu de Câmpie, Leniş şi Căciulata, sate aparţinătoare de  comuna Rîciu. 
5. Proiect de hotărâre privind mandatul acordat reprezentantului  autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I 
„AQUA INVEST MUREŞ” modificarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi de canalizare. 
6.Proiect de hotărâre pentru  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Nr. 13 din 25 iulie  2012, privind 
însuşirea raportului de evaluare a unui imobil aflat în domeniul privat al comunei Rîciu şi administrarea Consiliului Local 
Rîciu şi aprobarea vânzării acestuia. 
7. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a păşunilor, proprietatea privată 
a comunei Rîciu. 
8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Raportului  şi  Procesului  verbal cu  rezultatele  inventarierii la sfârşitul anului 
2015  a  bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al comunei Rîciu. 
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului local de actiune privind incluziunea sociala a cetaţenilor români 
aparţinând minoritaţii rome din comuna Rîciu pentru perioada 2015-2020. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între comuna Rîciu şi Asociaţia Ingrijire 
Acasă, în vederea asigurării de servicii medico-sociale pentru persoane în vârstă şi/sau cu handicap, dependente sau 
parţial dependente din comună. 
11.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări). 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul  comunei Rîciu. 
Art.3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, şi se comunică:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  Consilierilor locali ai comunei Rîciu;  
  Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş. 

 
 

 



 
 
 

Nr.  
crt. 

Numele şi prenumele Funcţia Semnătura 

1. Bucur  Iacob Consilier  
2. Chertes Ioan Consilier  
3. Cozoş A Petru Consilier  
4. Cozoş P Petru Consilier  
5. Gorea Ioan Consilier  
6. Jude Vasile Consilier  
7. Manoilă Ioan Consilier  
8. Ruţa Mircea Consilier  
9. Strete Silvia Consilier  
10. Sălăgean Iuonel Consilier  
11. Ulieşan Ioan Consilier  
12. Vasu Raul Florin Consilier  
13. Vincovici Iulius-Aurel Consilier  

                                                                                                          
                                                         

Primar- Ioan Vasu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


