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HOTĂRÂREA 
nr.  10   din 12 iulie 2016 

 
 

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Primăria  comunei Rîciu şi Asociaţia 
pentru cercetare, educaţie şi dezvoltare Tg. Mureş, în scopul realizării în parteneriat a 
Festivalului Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi ”In Memoriam Vasile Conţiu” 
Ediţia a V-a Rîciu, ce se va desfăşura  în perioada 18-20 iulie 2016. 
 
 
Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş,  
Întrunit in sedinta ordinara din data de 12 iulie 2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr.216  
din  1 iulie 2016, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 
din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Având în vedere: 
Adresa Asociaţiei pentru Cercetare, Educaţie şi Dezvoltare Tg. Mureş, înregistrată la Primăria 
comunei Rîciu sub nr. 3350/07.07.2016 prin care solicită Primăriei comunei Rîciu realizarea în 
parteneriat a Festivalului Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi ”In Memoriam 
Vasile Conţiu” Ediţia a V-a Rîciu, ce se va desfăşura  în perioada 18-20 iulie 2016, la Rîciu; 
Expunerea de motive prezentată de către dl Primar Ioan Vasu, în calitatea sa de iniţiator, 
înregistrată sub nr.3283 din.01.07.2016. 
Avizul comisiei  pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si 
protectie sociala, protectie copii, tineret si sport; 
Avizul comisiei  pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si 
urbanism; 
Prevederile Hotărârii Consiliului Local Rîciu nr. 3  din 29 ianuarie 2016 privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rîciu şi a  listei de investitii pe anul 2016; 
Prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale;  
În temeiul art.36, alin.(1), alin.(2), lit.d), alin.(4), lit.a), alin.(6), lit.a), pct.4, art.39, alin.(1), şi 
art.45 din Legea nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, 
Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE 



Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Primăria  comunei Rîciu şi Asociaţia 
pentru cercetare, educaţie şi dezvoltare Tg. Mureş, în scopul realizării în parteneriat a 
Festivalului Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi ”In Memoriam Vasile Conţiu” 
Ediţia a V-a Rîciu, ce se va desfăşura  în perioada 18-20 iulie 2016, conform anexei 1, parte 
integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 
Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul comunei Rîciu pentru realizarea în 
parteneriat cu ASCED Tg.Mureş a Festivalului Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri 
Interpreţi ”In Memoriam Vasile Conţiu” Ediţia a V-a Rîciu, ce se va desfăşura  în perioada 18-20 
iulie 2016 şi suma de 25.000 pentru alte cheltuieli ocazionate de organizarea acestui eveniment. 
Art.3. Se împuterniceşte Primarul comunei Rîciu-dl Ioan Vasu să semneze în numele şi pentru 
comuna Rîciu-acordul stipulat la art.1. 
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroului financiar-contabil şi 
resurse umane. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar-contabil şi resurse umane; 
Asociaţiei pentru cercetare, educaţie şi dezvoltare Tg. 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,                                                                   Contrasemnează                                                                                    
          Vincovici Iulius-Aurelian                                                                          Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
              ……………………….                                                                                 …………………… 
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