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HOTĂRÂREA 

nr. 16  din 26 august 2016 
 

 

privind aprobarea contractului cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş, având ca 
obiect finanţarea în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor 
pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unitatea administrativ teritorială 
comuna Rîciu pentru sectoarele cadastrale. 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 26.08.2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr.262           
din 19.08.2016, 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 nr.7460/17.08.2016 a OCPI Mureş privind alocarea în bugetul OCPI Mureş a sumei de 
135.000 lei, sumă aferentă finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică  ce pot fi iniţiate de 
către comuna noastră, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul unităţii administrativ-
teritoriale; 
Expunerea de motive nr.3788 din 18.07.2016 a primarului comunei Rîciu;  
Prevederile art.9 alin (34³) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, 
(**republicată**)(*actualizată*); 
Prevederile art.34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 (*actualizată*) privind finanţele publice 
locale; 
Prevederile Ordinului nr. 819/2016 privind aprobarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a 
sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru 
lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale 
Prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016(*actualizată*) privind achiziţiile publice; 
Prevederile Hotărârii nr. 395 din 2 iunie 2016 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
Prevederile Ordinului nr. 979 din 5 august 2016 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de 
realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii 
imobilelor în cartea funciară, finanţate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară; 
Prevederile Ordinului 700 / 09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si 
inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara; 



Ghidul privind alocarea sumelor pentru contractile de finanţare încheiate între OCPI şi UAT 
privind serviciile de înregistrare sistematică; 
În temeiul art.36 alin.(4), lit. a), alin. (5) lit.c), alin.6 lit.a, pct.11, corroborate cu  art 45 alin.(2) şi  
art. 115 alin (1) lit. "b" din Legea nr.215/2001 din   LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, 
judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

 
HOTĂRÂRE: 

 

Art.1.Se aprobă contractul pentru finanţarea în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte 
funciară a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unitatea administrativ 
teritorială comuna Rîciu pentru sectoarele cadastrale, în valoare de 135.000 lei. 
Art.2.Părţile contractante sunt Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş, reprezentat 
de Marius Lucian Mănişor, director în calitate de finanţator şi Unitatea Administrativ Teritorială 
comuna Rîciu, reprezentată prin dl Ioan Vasu, în calitate de primar, ca beneficiar al finanţării. 
Art.3. Se mandatează domnul Ioan Vasu, reprezentantul Comunei Rîciu pentru a semna 
contractul de  finanţare în sensul dispoziţiilor art.1 din prezenta hotărâre. 
Art.4. Obligaţiile părţilor în vederea derulării Contractului sunt cuprinse în Contractul pentru 
finanţare aprobat la art.1. 
Art.5.Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 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,                                                               Contrasemnează 
Vincovici Iulius-Aurelian                                                                           Secretar:Dunca Ioan 

……………………….                                        …………………… 
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