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2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr.  31  din  28 noiembrie 2016 

 
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2016, al SC SERVICII EDILITARE-
PAZA SI PROTECTIE RÎCIU SRL  
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.11.2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr.457 din  
18.11.2016, 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, 
Analizând:  
-Expunerea de motive cu nr.5178  din 21.11.2016 a primarului IOAN VASU cu privire la  rectificarea bugetul 
de venituri şi cheltuieli, pe anul 2016, al SC SERVICII EDILITARE-PAZA SI PROTECTIE RÎCIU SRL;  
Ţinând cont de prevederile: 
Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 
Legii nr.273/2006 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare 
Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările si completările ulterioare 
Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.2032/2013, privind aprobarea formatului si structurii bugetului 
de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; 
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr.294/22.12.2011; 
OUG nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările si 
completările ulterioare 
În conformitate art 36 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit "a", art 115 alin (1) lit. "b" şi art 45 alin.(2)  lit."a" 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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2016, al SC SERVICII EDILITARE-PAZA 
SI PROTECTIE RÎCIU SRL, conform anexei care constituie parte integrantă a prezentei  hotărâri.  
Art.2.Se aprobă actul adiţionalnr.3 la contractual de prestări servicii nr.2166/12.05.2014 care modifică 
valoarea lunară a contractului. 



Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei, biroul financiar 
contabil şi resurse umane şi SC SERVICII EDILITARE-PAZA SI PROTECTIE RÎCIU SRL, prin administrator 
Morariu Leontina. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul prevăzut de 
lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 SC SERVICII EDILITARE-PAZA SI PROTECTIE RÎCIU SRL; 
 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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