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HOTĂRÂREA 
nr.  26 din 10 octombrie 2016 

 
pentru revocarea Hotărârii nr.28 din 15 martie 2016 privind preluarea de către Ocolul Silvic 
Tg.Mureş a suprafeţei de 0,87 ha pădure predată prin procesul verbal  din data de 02.12.1992,  în 
baza Legii nr.18/1991 comisiei locale de fond funciar şi validarea de către comisia judeţeana de 
aplicare a legii fondului funciar a unui alt amplasament moştenitorilor defunctei Cozoş Ana 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta extraordinara din data de 10.10.2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr.292 
din 05.10.2016, conform prevederilor art.39, alin. (2), 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:  
Expunerea de motive a Primarului comunei Rîciu 4351 din data de 04.10.2016, raportul compartimentului de 
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rîciu şi raportul de avizare favorabil al 
comisiei de specialitate;  

Dosarul nr.1913/102/2016 aflat pe rolul Tribunalului Mureş, Secţia Contencios Administrativ şi 
Fiscal, înregistrat la instituţia noastră cu nr.4403/26.09.2016, 
Adresa Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş nr.13443/23.09.2016, înregistrata la instituţia noastră 
cu nr.4466/29.09.2016, prin care ne informează faptul că la data de 20.09.2016, în conformitate cu 
dispoziţiile art.11, alin.3 din Legea nr.544/2004 privind contenciosul administrativ, pe rolul 
Tribunalului Mureş, a fost înregistrată acţiunea promovată  de către Prefectul Judeţului Mureş în 
contradictoriu cu Consiliul local al comunei Rîciu, având ca obiect anularea Hotărârii 
nr.28/15.03.2016, 
Ţinand cont de prevederile Legii nr 554/2004, modificată şi completată, a contenciosului 
administrativ, 
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.d), art.45 alin.(1). art.115 alin.(1) lit. b)  din LEGEA nr. 215 
din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al 
comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art1. Se revoca Hotararea Consiliului local al comunei Rîciu nr.28 din 15 martie 2016 privind 
preluarea de către Ocolul Silvic Tg.Mureş a suprafeţei de 0,87 ha pădure predată prin procesul 
verbal  din data de 02.12.1992,  în baza Legii nr.18/1991 comisiei locale de fond funciar şi validarea 



de către comisia judeţeana de aplicare a legii fondului funciar a unui alt amplasament 
moştenitorilor defunctei Cozoş Ana. 
Art.2.Serviciul secretariat, din cadrul Primăriei Comunei Rîciu, va lua măsurile corespunzătoare 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul prevăzut de 
lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Tribunalului 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                                                                                    

              Belean Alin-Ciprian                                                                                Secretar: Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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