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cu privire la completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Rîciu, 
judeţul Mureş, cu un bun imobil- teren în suprafaţă de 1500 m.p. situat în satul Sînmartinu de 
Cîmpie. 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.10.2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr.304 din  
21 octombrie  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:  
a)prevederile art. 45 alin. (1) din LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale  
b) art.4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile de proprietate publică, modificată şi completată 
prin Legea nr.71/2011, pentru punerea în aplicare a legii nr.287/2009 privind Codul civil;  
c) art.859 (2), 876, 1650, 1657, 1662 şi 1666 din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
d) prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare coroborate cu cele ale art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare, 
e) prevederile art. 879 alin 1 şi 5 şi art. 880 Cod civil, Ordinului nr. 700/09.07.2014, actualizat 
privind aprobarea Regulamentului de avizare recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară şi 
ale Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
f)prevederile HG  nr. 548 din  8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor 
Luând act de:  
a)expunerea de motive a primarului comunei Rîciu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
4789/21.10.2016;  
b)raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei Rîciu, 
înregistrat sub nr. 4790/21.10.2016;  



c)raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;  
În temeiul prevederillor: a) art.36 alin(1), alin.(2) lit.”c”, ale art.119-123, precum şi ale art.63, 
alin.(1), lit.”b” şi alin.”5”, lit.”d” 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.- (1) Se aprobă includerea în domeniul privat al comunei Rîciu a terenului în suprafaţă de 
1500 m.p. situat în comuna Rîciu, satul Sînmartinu de Cîmpie, Tarlaua T92, Parcela P 1718/1/1, 
având categoria Intravilan-arabil, identificat conform extrasului de carte funciară nr.50975 la 
prezenta hotărâre.  

   (2) În inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat, acest bun imobil va figura înscris la 
Secţiunea a) „Terenuri” care se completează cu o nouă poziţie, astfel:  

 

 
 
83 

 
 
1.5.2 

 
 
Teren arabil 
intravilan  

Suprafaţa de 1500  mp 
situată în  comuna Rîciu, 
sat Sînmartinu de Cîmpie,   
Tarlaua  T92, parcela  
P 1718/1/1, 

 
 

2016 

 
 
1600 

Domeniul  privat   
al  comunei Rîciu 
Cf. CF nr. 50975 

 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Rîciu prin 
Compartimentul agricol, cadastru  şi relaţii publice. 
Art.3.Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul prevăzut de 
lege: 

  Instituţiei Prefectului – Judeţul 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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