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HOTĂRÂREA 

nr. 6  din 29 ianuarie 2016 
 

privind aprobarea întocmirii documentaţiei  de modernizare şi extindere a  reţelei de canalizare 
ape uzate menajere în satele Rîciu, Sînmartinu de Câmpie, Leniş şi Căciulata, sate aparţinătoare 
de  comuna Rîciu 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.01.2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 4  din  22 
ianuarie  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, 
Văzând expunerea de motive inregistrata sub nr.239 din 22.01.2016 a dl.Ioan Vasu, primarul 
comunei Rîciu, judetul Mureş, prin care se sustine necesitatea si oportunitatea proiectului, 
constituind un aport pentru dezvoltarea colectiviatii; 
-raportul compartimentului de specialitate, inregistrat sub nr. 240 din 22.01.2016; 
-raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Rîciu, judetul Mureş; 
-prevederile Hotararii nr.  29 din 28 mai 2015 a Consiliului local Rîciu prin care s-a aprobat Strategia 
privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a comunei Rîciu, judetul Mureş, pentru perioada 
anilor 2015/2020; 
adresa cetăţenilor din satul Sînmartinu de Câmpie, str. Podirei,  care solicită extinderea reţelei de 
canalizare înregistrată sub nr. 5800 din 15.12.2015; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
-art.120,alin.(1)si ale art.121,alin.(1)si(2) din Constitutia Romaniei; 
-art.8 si art.9 din Cartea europeana a autonomiei locale,adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratiificata prin Legea nr.199/1997; 
-art.7,alin.(2)si art.1166 si urmatoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, referitoare la contracte si conventii; 
- art.20 si art.21,lit.,,g”din Legea cadru a descentralizarii nr.195/2006; 
Ţinând cont de prevederile: 
-Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Art.36, alin.(2), lit.,,b”si,,d”din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, privind administratia publica locala; 



In temeiul prevederilor art.45,alin.(1)si ale art.115, alin.(1),lit.,,b” 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 aproba întocmirea documentaţiei  de modernizare şi extindere a  reţelei de canalizare ape 
uzate menajere în satele Rîciu, Sînmartinu de Câmpie, Leniş şi Căciulata, sate aparţinătoare de  
comuna Rîciu. 
Art.2.Cheltuielile aferente Proiectului se prevad in bugetul local pentru perioada de realizare a 
investitiei, in cazul obtinerii finantarii de la Administrația Fondului pentru Mediu, potrivit legii. 
Art.3. Reprezentantul legal al comunei Rîciu este, potrivit legii, primarul acesteia, dl.Ioan Vasu, in 
dubla sa calitate si de ordonator principal de credite. 
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei 
Rîciu, judetul Mureş. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 

Primarului Comunei Rîciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet 
www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 
 
                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  Contrasemnează                                                                                    
                                  Jude Vasile                                                                                             Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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