
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 51  din  31 august 2017 

 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2017  

 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.08.2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr.152 din   
23.08.2016, 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, 
Analizând:  

-Expunerea de motive cu nr.3663 din 22.08.2017 a primarului IOAN VASU cu privire la  rectificarea 
bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017; 
Având în vedere: 

       -Prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 
-Prevederile art 19  alin.1 lit."a" din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind 
finanţele publice locale,   
Ţinând seama de avizul compartimentului de specialitate al primăriei-contabilitate şi avizul 
comisiei de specialitate a consiliului local; 
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 local pe anul 2017, după cum urmează: 
LA VENITURI                           
LA CHELTUIELI                   
Sinteza bugetului local pe anul 2017 pe capitole se prezintă astfel: 
 
 
 

 
 
 
 
 



VENITURI TOTAL  COD 10.425.000 210.000 10.662.000 
Impozit pe venit din transferuri imobiliare 03.18.     

Cote defalcate din impozit pe venit  04.01 564.000  564.000 

Sume alocate de cons judetean pt echilibrare 04.04 1.255.000  1.255.000 

Impozit pe clădiri 07.01,00 250.000  250.000 

Impozit pe teren 07.02.00 510.000 140.000 650.000 

Taxe judiciare de timbru 07.03.00 12.000  12.000 

Taxa pe valoare adaugată 11.02.00 2.428.000  2.428.000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05 16.000  16.000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06,00 562.000  562.000 

Taxă mijloace transport 16.02.02 160.000 30.000 190.000 

Alte impozite si taxe  18.50.00 320.000 40.000 360.000 

Venituri din concesiuni închirieri 30.05.00 80.000  80.000 

Venituri din amenzi 35.00.00 110.000  110.000 

Subventii de la bugetul de stat catre bug. Locale 42.20.00 417.000  417.000 

Finantarea PNDL 42.65.00 140.000  140.000 

Alte subventi primite de la adm. centrala 43.20.00 1.723.000  1.723.000 

Sume alocate ANCPI 43,34,00 135.000  135.000 

Programe FADR 48,04,01 885.000  885.000 

Programe FADR 48.04.03 885.000  885.000 

 
CHELTUIELI TOTAL COD 10.425.000 210.000 10.662.000 

Autorităţi publice  51.02 1.371.000 70.000 1.441.000 

Alte servicii publice generale  54.02 418.000 -40.000 378.000 

Invăţământ  65.02 1.945.000  1.945.000 

Cultură  67.02 2.842.000  2.842.000 

Asistenţă socială 68.02 477.000  477.000 

Servicii de dezvoltare publică  70.02 620.000 -80.000 540.000 

Protecţia mediului 74.02 2.148.000 -100.000 2.048.000 

Alte acţiuni generale  80.02  4.000  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 627.000 360.000 987.000 

 

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului local  pe anul 2017, conform situaţiei anexate. 
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi biroul 
financiar contabil şi resurse umane. 
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; 
 Trezoreriei Tg. 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                                                                                   
          Pustai Petru-Mihai                                                                             Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
             � ……………………….                                                                                 �………………… 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 52  din   31   august  2017 
 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2017, al SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL 
 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.08.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.152 
din  23.08.2017, 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:  
Cererea nr.3404/27.07.2017 a dnei Morariu Leontina-administrator la SC Servicii Edilitar-
Gospodăreşti Rîciu SRL prin care solicită aprobarea  rectificării BVC, anexa nr.2; 
Expunerea de motive cu nr.3665 din  22.08.2017 a primarului IOAN VASU cu privire la  
rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2017, al SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL;  
Hotărârea nr. 31/2012 privind înfiinţarea SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL;  
Ţinând cont de prevederile: 
Legii  nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii; 
Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 
Legii nr.273/din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal,  
Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările si completările ulterioare 
ORDINULUI nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de 
venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia 
Legii bugetului asigurărilor sociale de stat nr.7/16.02.2017; 
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 2017, al SC SERVICII 
EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL, conform anexei care constituie parte integrantă a 
prezentei  hotărâri.  



Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei, biroul 
financiar contabil şi resurse umane şi  SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL, prin 
administrator Morariu Leontina.  
Art.3. 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 EDILITAR-GOSPODĂREŞTI 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                                                                                   
           Pustai Petru-Mihai                                                                                  Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
             � ……………………….                                                                                     �…………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 53  din  31  august 2017 

 
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2017, al SC SERVICII EDILITARE-
PAZA SI PROTECTIE RÎCIU SRL  
 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.08.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.152 
din  23.08.2017, 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:  
Cererea nr.3405/27.07.2017 a dnei Morariu Leontina-administrator la SC Servicii Pază şi 
Protecţie Rîciu SRL prin care solicită aprobarea  rectificării BVC; 
Expunerea de motive cu nr.3667 din 22.08.2017 a primarului IOAN VASU cu privire la  
rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2017, al SC SERVICII EDILITARE-PAZA SI 
PROTECTIE RÎCIU SRL;  
Ţinând cont de prevederile: 
Legii  nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii; 
Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 
Legii nr.273/din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal,  
Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările si completările ulterioare 
ORDINULUI nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de 
venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 
Legii bugetului asigurărilor sociale de stat nr.7/16.02.2017; 
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 2017, al SC SERVICII 
EDILITARE-PAZA SI PROTECTIE RÎCIU SRL, conform anexei care constituie parte integrantă a 
prezentei  hotărâri.  
Art.2. 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.3. 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,                                                                                   
          Pustai Petru-Mihai                                                                                    Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
             � ……………………….                                                                                       �…………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 54 din 31 august  2017 
 

privind  aprobarea actului adiţional la contractul de prestări servicii nr.2166/12.05.2014  
încheiat cu  SC Servicii Edilitare Pază şi Protecţie Rîciu SRL. 
 
 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.08.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.152 
din  23.08.2017, 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.3669  din  22.08.2017 a primarului IOAN VASU cu privire la  
aprobarea actului adiţional la contractul de prestări servicii nr.2166/12.05.2014  încheiat cu  SC 
Servicii Edilitare Pază şi Protecţie Rîciu SRL. 
Ţinând cont de prevederile: 
Hotărârii Consiliului Local nr.  61/2013, privind  înfiinţarea SC SERVICII EDILITARE-PAZA SI 
PROTECTIE RÎCIU SRL;  
Contractului de prestări servicii nr.2166/12.05.2014  încheiat cu  SC Servicii Edilitare Pază şi 
Protecţie Rîciu SRL; 
Legii nr.333 din 8 iulie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*) 
Legii nr. 98 din 19 mai 2016 (*actualizată*) privind achiziţiile publice; 
În conformitate art 36 alin.(2) lit."d", alin.(4) lit "a", art 45 alin.(2)  lit."a" şi 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: 
 

Art.1.Se aprobă actul adiţional nr.4 la contractul de prestări servicii nr.2166/12.05.2014 
încheiat cu  SC Servicii Edilitare Pază şi Protecţie Rîciu SRL, care modifică valoarea lunară a 
contractului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.Se aprobă pretul contractului, la valoarea de 9.900, valoare fără TVA. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei, biroul 
financiar contabil şi resurse umane şi  SC Servicii Edilitare Pază şi Protecţie 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 Pază şi Protecţie 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                                                                                   
           Pustai Petru-Mihai                                                                                  Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
             � ……………………….                                                                                     �…………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 55  din  31  august  2017 
 

 
privind aprobarea devizului de lucrari- reparatii emis de SC Goldfit Service SRL Sângeorgiu de 
Mureş, pentru autospeciala cu nr. de înmatriculare MAI 26591, apartinând Postului de Poliţie 
Rîciu. 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.08.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.152 din  
23.08.2017, 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:  
Adresa nr.5000245/03.08.2017 a Postului de Poliţie Rîciu, prin care ne înaintează devizul de 
lucrări-reparaţii emis de SC Goldfit Service SRL Sângeorgiu de Mureş, pentru autoturismul cu nr. 
de înmatriculare MAI 26591, apartinând Postului de Poliţie Rîciu; 
Expunerea de motive cu nr.3671  din 22.08.2017 a primarului IOAN VASU cu privire la  aprobarea 
devizului de lucrari- reparatii emis de SC Goldfit Service SRL Sângeorgiu de Mureş, pentru 
autoturismul cu nr. de înmatriculare MAI 26591, apartinând Postului de Poliţie Rîciu. 
Ţinând cont de prevederile: 
Hotărârii Consiliului Local nr. 36  din  31 mai 2017 privind aprobarea protocolului de cooperare 
pentru aplicarea Proiectului de interes public " OPERATIVITATE ÎN INTERVENŢIE PENTRU 
SIGURANŢA COMUNITĂŢII", încheiat între Consiliul Local Rîciu şi Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Mureş; 
Secţiunii III, art.3, alin.5 din Protocolul de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes 
public " OPERATIVITATE ÎN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII", 
Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale; 
Legii nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române*); 
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 (*actualizată*)privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne**); 
HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr.779/2015 – privind aprobarea Strategiei naționale de ordine și 
siguranță publică 2015-2020;  
HOTĂRÂRII nr. 787 din 25 iulie 2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publica; 



LEGII nr. 333 din 8 iulie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*); 
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (**republicată**)(*actualizată*) privind 
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români**); 
Întemei cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale; 
În conformitate cu 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 devizul de lucrari-reparatii emis de SC Goldfit Service SRL Sângeorgiu de Mureş, 
pentru autospeciala cu nr. de înmatriculare MAI 26591, apartinând Postului de Poliţie Rîciu, în 
vederea emiterii facturii. 
Art.2. Primarul comunei Rîciu şi Biroul financiar contabil şi resurse umane, răspund de ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
  Secţiei 3 Poliţie Rurală Rîciu/Postului de Poliţie Rîciu; 
 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,                                                                                   
   Pustai Petru-Mihai                                                                                       Secretar:Dunca Ioan                                                
  � ……………………….                                                                                            �…………………… 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr.  56  din  31  august 2017 

 
 

privind vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Rîciu 
 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.08.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.152 din  
23.08.2017, 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:  
Cererea dlui Moldovan Cornel nr.3714/25.08.2017 prin care solicită cumpărarea suprafeţei de 
800 mp  teren arabil intravilan, situate în satul Ulieş, 
Cererea dlui Cozoş Petru nr. 3715/25.08.2017, administrator al SC Vladoru SRL Coasta Mare, 
care deţine 2 spaţii comerciale cu destinaţia de comerţ, şi solicit cumpărarea terenurilor pe care 
se află construcţiile respective. 
Expunerea de motive cu nr.3673 din 22.08.2017 a primarului IOAN VASU cu privire la  vanzarea 

unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Rîciu; 
Ţinând cont de prevederile: 
HOTĂRÂRII nr. 168 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică; 
Art.13 din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii; 
Art.123 alin. (1-4) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) 
administraţiei publice locale 
În conformitate cu art. 36 alin.(2) lit."c", alin.(5) lit "b", art. 45 alin.(3) şi 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: 
 
Art.1. Se aprobă vânzarea terenului proprietatea privată în suprafaţă de 400 mp, Coasta Mare 
nr.22, înscris în CF nr.50998 cu dreptul de preemţiune conform art.123, alin. 3,4 din Legea 



nr.215/2001, către proprietarul imobilului )clădire) SC Vladoru SRL conform Autorizaţiei de 
Construire nr........ 
Art.2. Se aprobă vânzarea terenului proprietatea privată în suprafaţă de 171 mp, Rîciu, , înscris în 
CF nr.50123 cu dreptul de preemţiune conform art.123, alin. 3,4 din Legea nr.215/2001, către 
proprietarul imobilului )clădire) SC Vladoru SRL conform Autorizaţiei de Construire nr........ după 
efectuarea dezmembrării. 
Art.3. Se aprobă vânzarea terenului proprietatea privată în suprafaţă de 800 mp Rîciu, înscris în 
CF nr.51103, nr.cadastral 273 prin licitatie publică. 
Art.4. Se aprobă întocmirea Rapoartelor de evaluare întocmite de evaluator autorizat, privind 
determinarea valorii terenului, în vederea vânzării cu dreptul de preemţiune conform art.123, 
alin. 3,4 din Legea nr.215/2001 pentru suprafeţele de teren de la art.1 şi 2 şi determinarea 
valorii terenului, în vederea vânzării prin licitaţie publică pentru suprafaţa de teren de la art.3. 
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Primarul prin aparatul de 
specialitate. 
Art.6. 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 Pază şi Protecţie 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                                                                                   
           Pustai Petru-Mihai                                                                                  Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
             � ……………………….                                                                                     �…………………… 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 57  din 31 august  2017 
 
privind atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 
salubrizare a comunei catre SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL avand ca actionar unic 
comuna Rîciu prin Consiliul Local 
 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.08.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.152 
din  23.08.2017, 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, 
Luând in considerare: 
Actul constitutiv al SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL, 
Cerificatul de înregistrare Seria B, nr.3572474 al SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL, 
având ca activitate principală: Colectarea deşeurilor nepericuloase-cod CAEN 3811; 
Hotararea Consiliului local Rîciu nr. 31/2012 privind înfiinţarea SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL;  
Raportul de specialitate nr. 3676 din 22.08.2017 prin care se propune atribuirea directa a 
contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei către SC Servicii 
Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL avand ca actionar unic comuna Rîciu prin Consiliul Local; 
Expunerea de motive a Primarului comunei Rîciu nr. 3675 din 22.08.2017 privind atribuirea 
directa a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei către 
SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL avand ca actionar unic comuna Rîciu prin Consiliul 
Local; 
Având in vedere cadrul legal: 
Prevederile art. 1, alin. 2), lit. e), art 8, art. 22, art. 28, alin. (2^1) din Legea nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilitati publice – Republicata, cu modificarile si completarile 
prevazute de OUG nr. 58/2016 ( art.II – pct.9, 10); 
Prevederile art. 2 , art. 6, art. 12, alin.1, lit.a) , alin.2-3) , art. 13, lit. a) , art. 14, alin.2) din Legea 
nr. 101/2006 – a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 – privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de 
salubrizare a localitatilor, Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 – privind aprobarea Caietului de 
sarcini cadru al serviciului public de salubrizare 
Prevederile OG nr. 71/2002 (*actualizată*) privind organizarea si functionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, 



Prevederile HG nr. 955/2004 (*actualizată*) pentru aprobarea reglementarilor-cadru de 
aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, 
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."d", alin.6 lit.a pct.9 si 14, ale art.45 alin.2,art.115 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: 
 

Art.1. Se aproba Studiul de oportunitate privind atribuirea directa a contractului de delegare a 
gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei catre SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu 

SRL avand ca actionar unic comuna Rîciu prin Consiliul Local. (Anexa 1). 
Art.2.Se aproba contractul de delegare a gestiunii, prin atribuirea directa a gestiunii serviciului 
public de salubrizare a comunei catre SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL avand ca 
actionar unic comuna Rîciu prin Consiliul Local (Anexa 2). 
Art.3.Se mandateaza Primarului comunei Rîciu cu semnarea contractului de delegare a 
gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei catre SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu 
SRL. 
Art.4.Se aproba Regulamentul de organizare si functionarea al serviciului comunitar de utilitate 
publica. (Anexa 3) 
Art.5.Se aproba Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii pentru unele servicii comunitare 
de utilitati publice ale comunei Rîciu (Anexa 4). 
Art.6.Se aprobă lista  mijloacelor fixe din  domeniul public si privat al  comunei Rîciu care vor fi 
date in administrarea  SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL, prin contractul de delegare. 
(Anexa 5) 
Art.7.Cu aducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul comunei si SC   Servicii 
Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL, prin administrator Morariu Leontina. 
Art.8.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 Edilitar-Gospodăreşti 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,                                                                                   
   Pustai Petru-Mihai                                                                                       Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
  � ……………………….                                                                                            �………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 58  din 25 octombrie  2017 

 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al  Consiliului Local Rîciu, pentru perioada octombrie-decembrie  2017. 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 25 octombrie 2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 183 din 17.10.2017, 
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 a Primarului comunei Rîciu nr. 4056 din 21.09.2017; 
Prevederile Hotârârii Consiliului Local al comunei Rîciu, nr.3 din 28.06.2016, privind constituirea Consiliului Local al 
comunei Rîciu; 
Propunerile consilierilor locali, 
Ţinând cont de prevederile art.9 alin.1 din OUG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului  cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale, 
În temeiul prevederilor art. 35, alin. (1), art. 41, respectiv art. 45, alin. (1) 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 desemnează ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Rîciu, pentru o perioadă de 3 luni (octombrie-
decembrie  2017), dl/dna consilier Bordeianu Mariana-Minerva. 
Art.2. Atribuţiile preşedintelui de şedinţă sunt cele precizate în art.10  alin.(1) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Local Rîciu aprobat prin  Hotărârea nr. 7  din 12 iulie 2016. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Consiliului Local şi 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                                                                              
Bordeianu Mariana-Minerva                                                                    Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         

  �…………………                                                                                                                 � ……………………….           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 59  din  25 octombrie  2017 

 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2017  

 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 25.10.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 183 din 
17.10.2017, 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. 4058 din 21.09.2017 a primarului IOAN VASU cu privire la  
rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017; 
Având în vedere: 
Dispoziţia nr.174 din data 28.09.2017 privind modificarea bugetului Unității Administrativ 
Teritoriale-comuna Rîciu pe anul 2017, emisă de către Primarul comunei Rîciu; 
Decizia nr.23484/01.09.2017  prin care Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş  
aproba repartizarea sumei de 4.335 mii lei, în trimestrul III  anul bugetar 2017 pentru unele  
unitati administrativ-teritoriale  din judetul Mures, reprezentând sume defalcate din TVA pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, partea 
destinată  finanţării cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în 
bani stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora pentru unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat, sumă  aflată în rezervă la nivelul judeţului Mureş; 
Decizia nr.24898 /20.09.2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş  prin care se 
aproba retragerea, disponibilizarea şi redistribuirea de sume între unitatile administrativ 
teritoriale din judetul Mures, reprezentând sume defalcate din TVA pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate partea destinată finanţării drepturilor asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav şi a indemnizaţiilor acordate persoanelor cu handicap, precum şi 
plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor provenind din familii defavorizate în scopul 
stimulării participării în învăţământul preşcolar, pe anul 2017; 

       Prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 
Prevederile art 19  alin.1 lit."a" din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind              
finanţele publice locale;   
Ţinând seama de avizul biroului financiar contabil şi resurse umane precum şi avizul comisiei de 
specialitate a consiliului local;  



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 local pe anul 2017, după cum urmează: 
LA VENITURI                           
LA CHELTUIELI                   
Sinteza bugetului local pe anul 2017 pe capitole se prezintă astfel: 
 
 
 

 
VENITURI TOTAL  COD 10.662.000 53.000 10.609.000

Impozit pe venit din transferuri imobiliare 03.18.     

Cote defalcate din impozit pe venit  04.01 564.000  564.000 

Sume alocate de cons judetean pt echilibrare 04.04 1.255.000  1.255.000 

Impozit pe clădiri 07.01,00 250.000  250.000 

Impozit pe teren 07.02.00 650.000  650.000 

Taxe judiciare de timbru 07.03.00 12.000  12.000 

Taxa pe valoare adaugată 11.02.00 2.428.000 -53.000 2.375.000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05 16.000  16.000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06,00 562.000  562.000 

Taxă mijloace transport 16.02.02 190.000  190.000 

Alte impozite si taxe  18.50.00 360.000  360.000 

Venituri din concesiuni închirieri 30.05.00 80.000  80.000 

Venituri din amenzi 35.00.00 110.000  110.000 

Subventii de la bugetul de stat catre bug. Locale 42.20.00 417.000  417.000 

Finantarea PNDL 42.65.00 140.000  140.000 

Alte subventi primite de la adm. centrala 43.20.00 1.723.000  1.723.000 

Sume alocate ANCPI 43,34,00 135.000  135.000 

Programe FADR 48,04,01 885.000  885.000 

Programe FADR 48.04.03 885.000  885.000 

 
CHELTUIELI TOTAL COD 10.662.000 210.000 10.609.000

Autorităţi publice  51.02 1.441.000  1.441.000 

Alte servicii publice generale  54.02 378.000  378.000 

Invăţământ  65.02 1.945.000 15.000 1.960.000 

Cultură  67.02 2.842.000  2.842.000 

Asistenţă socială 68.02 477.000 -68.000 409.000 

Servicii de dezvoltare publică  70.02 540.000  540.000 

Protecţia mediului 74.02 2.048.000  2.048.000 

Alte acţiuni generale  80.02  4.000  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 987.000  987.000 

 

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului local  pe anul 2017, conform situaţiei anexate. 
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi biroul 
financiar contabil şi resurse umane. 
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; 
 Trezoreriei Tg. 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                                                                                   
Bordeianu Mariana- Minerva                                                                   Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
             � ……………………….                                                                                 �………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr.  60   din 25 octombrie 2017 
 

privind nominalizarea reprezentanţilor consiliului local şi a  reprezentantului primarului în Consiliul de 
administraţie al Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai Rîciu", în anul şcolar 2017-2018 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 25.10.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.183         din 17.10.2017, 
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. 1119/01.09.2017 a Şcolii Gimnaziale Gheorghe Şincai Rîciu, privind numirea reprezentanţilor consiliului 
local şi ai primarului în Consiliul de Administraţie al şcolii; 
Expunerea de motive nr.4060/21.09.2017 a primarului comunei Rîciu privind nominalizarea reprezentanţilor 
consiliului local şi a  reprezentantului primarului în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai 
Rîciu", în anul şcolar 2017-2018; 
Prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;  

Prevederile art.96 alin.(2) lit.a) din Legea nr.1/2011 (*actualizată*) educaţiei naţionale;  

Prevederile art.I pct.21 din O.U.G. nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetãrii 
științifice și pentru modificarea unor acte normative;  

Prevederile art. 2, art.4 alin.(1) lit.”b”, art.5 alin.(1) şi alin.(2), lit.”a”, art.7 alin.(1) art. 15 din ORDINUL nr. 4.619 din 
22 septembrie 2014 (*actualizat*)pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările aduse de Ordinul 4621/23 iulie 2015, 
Prevederile art.36.alin.(2) lit. “a” şi „d” alin.(6) lit.”a” pct.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
În temeiul art.45 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 desemnarea reprezentanţilor consiliului local şi a reprezentantului primarului în Consiliul de 
administraţie al Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai Rîciu", în anul şcolar 2017-2018 după cum urmează:  
- Belean Alin Ciprian                              reprezentant al consiliului local 

- Florea Dorel                                        reprezentant al consiliului local 

- Dunca Ioan                                          reprezentant al primarului 
Art.2.   Atribuţiile  consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sunt cele prevăzute  
în anexa nr.1. 
Art.3. La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L.  Rîciu  nr. 17 din data de 26 august 
2016. 

Art.4. Primarul comunei Rîciu, împreună cu reprezentanţii nominalizaţi şi conducerea unităţii de 
învăţământ preuniversitar de stat, al comunei Rîciu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri conform competenţelor. 
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai"Rîciu; 



 Inspectoratului Şcolar Judeţean 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                                                                                   
         Bordeianu Mariana- Minerva                                                                 Secretar:Dunca Ioan                                       
           �……………………….                                                                             �……………………         
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr.  61 din 25 octombrie 2017 
 

privind aprobarea proiectului cultural "CENTENARUL MARII UNIRI, sărbătorit  în comuna Rîciu, 
Județul Mureș" 
 

 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 25.10.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.183 din 
17.10.2017, 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 Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, nr.11487/SV din data de 07.08.2017, prin care ne 
solicită să comunicăm iniţiativele de acţiuni, proiecte şi manifestări de la nivelul unităţii 
administrativ-teritoriale, în vederea centralizării şi transmiterii acestora Ministerului Culturii şi 
Identităţii Naţionale; 
Expunerea de motive nr. 4062 din data de 21.09.2017 a Primarului comunei Rîciu  privind 
aprobarea proiectului cultural "CENTENARUL MARII UNIRI, sărbătorit  în comuna Rîciu, Județul 
Mureș"; 
Prevederile Ordonanţei nr.5 din 20 iulie 2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la 
nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României; 
Prevederile Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale; 
Prevederile art.2 alin.(2) din Legea nr. 50/1991 (**republicată**) privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, precum şi prevederile art.25 alin.(1), art.26 şi art.56 alin.(1) din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,  
În temeiul art.36 alin.(6) lit.a), pct.4 si pct.10, art.45 alin. (1) si 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: 

 

Art.1.(1) Se aprobă proiectul cultural "CENTENARUL MARII UNIRI, sărbătorit  în comuna Rîciu, 
Județul Mureș" cu următoarele subproiecte, care se vor derula în anul 2018, astfel: 
(2) Tabăra internațională de pictură dedicată aniversării a 100 de ani de la Marea Unire, prin 

realizarea a 16 lucrări (picturi),   compoziție figurativă de dimensiunea 1m/1m, cu tematica Marea 

Unire. Perioada de implementare a subproiectului 11-22 iulie 2018. 



(3)  Afirmarea culturii populare, a tradiţiilor şi folclorului românesc în cei 100 de ani de la Marea 

Unire-FESTIVALUL-CONCURS NAȚIONAL DE FOLCLOR PENTRU TINERI INTERPREȚI “IN MEMORIAM 

VASILE CONTIU”, EDIȚIA A VII-A. Perioada de implementare a subproiectului 18-20 iulie 2018. 
(4) Realizarea unui complex sculptural, cuprinzând 6 busturi în bronz a unor personalităţi 

marcante care au contribuit la edificarea României Mari: Iuliu Maniu, Vasile Goldiş, Gh.Pop de 

Băseşti, Iuliu Hossu, Miron Cristea, Ştefan Cicio Pop, in semn de recunoaştere post mortem. 

Stabileşte ca amplasament al complexului sculptural in parcul amenajat în faţa primăriei la 

intersecţia DN 15 E  si DJ 173. Perioada de implementare a subproiectului 26 august 2018. 

(5) Centenarul României Moderne-Sărbătoarea satelor din Câmpia Transilvaniei- 

Lansarea cărţii: Monografia satelor  din Câmpia Transilvaniei, Spectacol de folclor din Câmpia 

Transilvaniei. Perioada de implementare a subproiectului 8-9 septembrie 2018. 

(6) Lnsarea cărţii: "NOI VREM SA NE UNIM CU TARA". Perioada de implementare a subproiectului 

20 septembrie  2018. 

Art.2. Fondurile necesare realizării acestui proiect se vor suporta din bugetul local al comunei 
Rîciu, in limita sumelor alocate pentru acest obiectiv, fonduri alocate de la Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale, Consiliul Judeţean Mureş, precum şi din sponsorizări. 
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul comunei Rîciu, prin 
aparatul de specialitate al acestuia. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Consiliul Judeţean 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                                                                                   
         Bordeianu Mariana-Minerva                                                                  Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
           �……………………….                                                                             �……………………         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 62  din 25 octombrie 2017 

 
privind instituirea taxei de salubrizare la agenţii economici din comuna Rîciu,  pentru anii 2017-

2018 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 25.10.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.183         
din 17.10.2017, 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: 
Expunerea de motive a primarului comunei  nr. 4064/21.09.2017, precum și Raportul 
viceprimarului comunei nr. 4065/21.09.2017 care se propune aprobarea taxei de salubrizare la 
agenţii economici din comuna Rîciu; 
Hotărârea Consiliului Local nr. 57/31.08.2017 privind atribuirea directa a contractului de delegare 
a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei catre SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu 
SRL avand ca actionar unic comuna Rîciu prin Consiliul Local; 
Văzând avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Rîciu; 
În baza reglementărilor art. 8 alin. (3) lit. k), art. 9 alin. (2) lit. d), art. art. 43 alin. (4) din Legea nr. 
51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare 
coroborate cu art. 26-27 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare;  
În conformitate cu art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; ale art. 448 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 
coroborate cu art.2009 şi urm. Cod civil; 
Potrivit prevederilor Regulamentului serviciului de salubrizare al comunei Rîciu; 
În temeiul art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 14, alin. 7 lit. c), alin. 9, art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și 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: 
 

Art.1. Se instituie taxa lunară de salubrizare la agenţii economici din comuna Rîciu după cum 
urmează: 
 

Taxă agenți economici  
care desfăşoară activităţi 
de comerţ (lei/lună fără 

Taxă agenți 
economici  care 
desfăşoară activităţi 

Taxă agenți 
economici  care 
desfăşoară activităţi 

 
Institutii bancare  şi POŞTĂ 
(lei/lună fără TVA), 



TVA) de producţie şi au 
peste 10 angajaţi 
(lei/lună fără TVA), 

de producţie şi au 
sub 10 angajaţi 
(lei/lună fără TVA), 

50 100 70 70 

 
 

Art.2.Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Rîîciu prin Biroul 
financiar contabil şi resurse umane.. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş;   
 SC Srvicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL; 
 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                                                                                   
       Bordeianu Mariana-Minerva                                                               Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
           �……………………….                                                                             �……………………         
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr.  63  din 25 octombrie 2017 
 

privind  asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 
finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiţia,  
 
„MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA  RICIU, JUD.MURES” DC 142 B : (DJ 173) 
VALEA ULIESULUI – VALEA  SINMARTINULUI KM 0+350– 7+500” 
 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 25.10.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.183         
din 17.10.2017, 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: 
Expunerea de motive nr. 4414 din 13.10.2017, întocmită de către primarul comunei Rîciu, 
Documentaţia de Avizare pentru Lucrările de Intervenţii pentru investiţia „Modernizare drumuri 
comunale in comuna Riciu, jud. Mures ”DC 142 B : (DJ 173) Valea Uliesului – Valea 
Sinmartinului km 0+350 – 7+500”  întocmită de către SC GEORGE CONSTRUCT SRL Tîrgu Mureş, 
În baza prevederilor: 
Art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind  finanţele publice 
locale;   
Ordonantei de Urgenta nr. 28/2013 (*actualizată*) pentru aprobarea Programului National de 
Dezvoltare Locala; 
Ordinului nr. 1.851 din 9 mai 2013 (**republicat**)(*actualizat*) pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală*); 
În conformitate cu dispoziţiile art.36, alin.(1), alin.(4), lit.”d”, art.45, alin(1), art.115, 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: 

 

Art. 1. În baza Documentaţiei de Avizare pentru Lucrările de Intervenţii pentru investiţia 
„Modernizare drumuri comunale in comuna  Riciu, jud. Mures ”DC 142 B : (DJ 173) Valea 
Uliesului – Valea Sinmartinului km 0+350 – 7+500” şi a devizului general al investiţiei, se aprobă 
asigurarea finanţării de la bugetul local în valoare toatală de 166.841,00 lei pentru următoarele 
categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat  prin PNDL: 



• cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului – 3.773,00 lei; 

• studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii – 21.420,00 lei; 

• studiile de teren – 8.330,00 lei;  

• studiile de specialitate – 0,00 lei;  

• expertizele tehnice şi/sau audit energetic – 7.378,00 lei;  

• asistenţa tehnică – 56.358,00 lei;  

• consultanţa – 23.800,00 lei;  

• taxe pentru obţinerea de avize/ acorduri/autorizaţii – 4.403,00 lei; 

• organizarea procedurilor de achiziţii – 5.950,00 lei;  

• active necorporale – 0,00 lei;  

• cheltuieli conexe organizării de şantier – 0,00 lei; 

• comisioane, cote, taxe, costuri credite – 35.429,00 lei,  

• cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar - 0,00 lei. 

Art.2. Drumul comunal DC 142 B se află în domeniul public al comunei Rîciu şi se regăseşte în 

inventarul domeniului public al comunei Rîciu, la poziţia nr. 7, în baza Hotărârii de Guvern nr. 

913 din 12 august 2009.  

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei. 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; 
 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                                                                                   
Bordeianu Mariana-Minerva                                                               Secretar: Dunca Ioan   
                                                                                                                                                                                                                 
�……………………….                                                                 �……………………….                                                                                                         

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 64  din 29 noiembrie 2017 
 

privind încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local al domnului Pustai 
Petru-Mihai şi vacantarea mandatului de consilier local.  
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 334 
din 21 noiembrie 2017, conform prevederilor art.39, alin.1 si alin.3 din Legea nr.215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala,  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: 
Cererea de demisie prezentată de d-l consilier Pustai Petru-Mihai, înregistrată la Consiliul Local 
al comunei Rîciu, cu nr.4616/25.10.2017, prin care susnumitul demisionează din consiliul local 
din motive personale, 
Adresa secretarului comunei Rîciu nr. 4616/26.10.2017, înaintată Partidului Social Democrat, 
Organizaţia judeţeană Mureş, prin care aduce la cunoştinţă demisia şi solicită să se confirme 
propunerile pentru primul supleant înscris pe lista partidului,  
Prevederile art.69 din Anexa 1 la ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2002 
(*actualizata*)pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a 
consiliilor locale, 
În baza expunerii de motive, întocmită de Primarul comunei Rîciu, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr.4629 din 25.10.2017, 
Referatul de specialitate nr. 4630 din 25.10.2017, întocmit de secretarul comunei Rîciu, 
Raportul de avizare a COMISIEI JURIDICE SI DE DISCIPLINA, PROTECTIE MEDIU SI TURISM, 
Analizând HOTĂRÂREA nr.3 din 28.06.2016 privind constituirea Consiliului local al comunei 
RÎCIU, 
În conformitate cu prevederile art.9, alin. (2) lit. a) şi alin. (3), art.10 şi art.12 din Legea nr. 393 
din 28 septembrie 2004, (*actualizată*) privind Statutul aleşilor locali, şi LEGEA nr. 115 din 19 
mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
În temeiul prevederilor art. (36) alin. 1 şi alin 9),art.(45)alin. 1)şi a art.(115) 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: 
 



Art.1. Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local din partea Partidului Social 
Democrat a domnului Pustai Petru-Mihai, consilier local în Consiliul Local al comunei Rîciu, 
canditat la alegerile din 5 iunie 2016, ca urmare a demisiei acestuia.  
Art.2. Locul ocupat de domnul Pustai Petru-Mihai în cadrul consiliului Local al comunei Rîciu se 
declară vacant, el urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista Partidului Social Democrat. 
Art.3. Secretarul comunei Rîciu va înainta Comisiei de validare a mandatelor de consilier din 
cadrul Consiliului Local al comunei Rîciu, nominalizată prin HCL/2016, documentatia în vederea 
validării mandatului de consilier local pentru supleantul de pe lista Partidului Social Democrat-
Organizaţia judeţeană Mureş, în momentul în care se va face o propunere de pe lista de 
supleanţi. 
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; 
 Comisiei de validare a mandatelor de consilier local din cadrul Consiliului local al comunei 
Rîciu; 
 D-lui Pustai Petru-Mihai, 
 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                                                                                   
          Bordeianu Mariana-Minerva                                                             Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
           � ……………………….                                                                                                   �……………………                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

HOTĂRÂREA 
nr. 65 din 29 noiembrie 2017 

 
 

privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al comunei Rîciu al dlui  
Conţiu Gheorghe, primul supleant înscris pe lista de candidaţi al Partidului Social Democrat 
şi modificarea componenţei unei comisii de specialitate 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29 noiembrie 2017, urmare a dispoziţiei de convocare 
nr.334  din  21 noiembrie  2017, 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:  
Expunerea de motive, întocmită de Primarul comunei Rîciu, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr.4631 din  25.10.2017, 
Cererea de demisie prezentată de d-l consilier Pustai Petru-Mihai, înregistrată la Consiliul 
Local al comunei Rîciu, cu nr.4616/25.10.2017, prin care susnumitul demisionează din consiliul 
local  din motive personale,  
Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 29.11.2017 prin care se ia act de demisia consilierului 
local Pustai Petru-Mihai şi vacantarea mandatului de consilier local, 
Adresa secretarului comunei Rîciu nr. 4616/26.10.2017, înaintată Partidului Social Democrat, 
Organizaţia judeţeană Mureş, prin care aduce la cunoştinţă demisia şi solicită să se confirme 
propunerile pentru primul supleant înscris pe lista partidului, propunere semnată de către 
preşedintele organizaţiei judeţene, 
Adresa nr. 715 din 21.11.2017 a Partidului Social Democrat -Organizaţia Judeteană Mureş, 
prin care susţine validarea în funcţia de consilier local pe domnul Conţiu Gheorghe, 
Raportul de specialitate nr. 4632 din data de 25.10.2017, întocmit de secretarul comunei 
Rîciu, 
Ţinând cont de prevederile art.6 şi 7 din Anexa 1 la ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2002 
(*actualizata*)pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a 
consiliilor locale, 
În conformitate cu prevederile art.5, art.6 alin.(1,2,3) şi art.7 alin.(1) din Legea nr. 393 din 28 
septembrie 2004, (*actualizată*) privind Statutul aleşilor locali, şi LEGEA nr. 115 din 19 mai 
2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,  şi a Legii nr.52/2003 privind transparenţă 
decizională în administraţia publică, 



În temeiul prevederilor art. 31 alin. (5), art.31^1, alin. (1), art. (36) alin. 1 şi alin 9), art. 45 alin. 
(1) şi a art.115 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: 
 
Art.1. Consiliul Local al comunei Rîciu, validează mandatul de consilier local al dlui Conţiu 
Gheorghe, la propunerea Comisiei de Validare, care a examinat legalitatea şi figurează ca 
supleant pe lista Partidului Social Democrat. 
Art.2. Se ia act de depunerea jurământului de către dl Conţiu Gheorhe, în faţa Consiliului Local 
al comunei Rîciu 
Art.3. Domnul Conţiu Gheorghe, va face parte din comisia pentru agricultura, activitati 
economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, care modifică şi completează HCL 
nr. 6 din 28 iunie 2016 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
comunei Rîciu în mod corespunzător. 
Art.4. Prezenta hotărârea poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios 
administrativ în termen de 5 zile de la adoptare, sau în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la 
comunicare, potrivit art.31^1 alin (1)  din LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale. 
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică dlui consilier Conţiu Gheorghe şi dlor consilieri din cadrul 
Comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si 
urbanism, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor acesteia. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul 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                                                                                   
          Bordeianu Mariana-Minerva                                                                Secretar: Dunca Ioan                                                                                                         
             � ……………………….                                                                                                                    �…………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr.  66 din  29 noiembrie  2017 
 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2017  
 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 334  din 
21.11.2017, 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. 4633 din 25.10.2017 a primarului IOAN VASU cu privire la  
rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017; 
Având în vedere: 
Dispoziţia nr.186 din data 30.10.2017 privind modificarea bugetului Unității Administrativ 
Teritoriale-comuna Rîciu pe anul 2017, emisă de către Primarul comunei Rîciu; 
Decizia nr.31185/28.11.2017 prin care s-a aprobat repartizarea sumei de 131.000 lei sume 
defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si 
municipiilor, partea  destinata finantarii cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte 
drepturi salariale  in bani, stabilite prin lege. 

       Prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 
Prevederile art 19  alin.1 lit."a" din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind              
finanţele publice locale;   
Ţinând seama de avizul biroului financiar contabil şi resurse umane precum şi avizul comisiei de 
specialitate a consiliului local;  
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. (1) Se aprobă  rectificarea bugetului local pe anul 2017, potrivit Dispoziţiei nr. 186 din data 
30.10.2017 după cum urmează: 
LA VENITURI                   10.609.000 lei                  
LA CHELTUIELI       10.609.000 lei                         

VENITURI TOTAL  COD 10.609.000  10.609.000 

Impozit pe venit din transferuri imobiliare 03.18.     

Cote defalcate din impozit pe venit  04.01 564.000  564.000 



Sume alocate de cons judetean pt echilibrare 04.04 1.255.000  1.255.000 

Impozit pe clădiri 07.01,00 250.000  250.000 

Impozit pe teren 07.02.00 650.000  650.000 

Taxe judiciare de timbru 07.03.00 12.000  12.000 

Taxa pe valoare adaugată 11.02.00 2.375000  2.375.000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05 16.000  16.000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06,00 562.000  562.000 

Taxă mijloace transport 16.02.02 190.000  190.000 

Alte impozite si taxe  18.50.00 360.000  360.000 

Venituri din concesiuni închirieri 30.05.00 80.000  80.000 

Venituri din amenzi 35.00.00 110.000  110.000 

Subventii de la bugetul de stat catre bug. Locale 42.20.00 417.000  417.000 

Finantarea PNDL 42.65.00 140.000  140.000 

Alte subventi primite de la adm. centrala 43.20.00 1.723.000  1.723.000 

Sume alocate ANCPI 43,34,00 135.000  135.000 

Programe FADR 48,04,01 885.000  885.000 

Programe FADR 48.04.03 885.000  885.000 

 
CHELTUIELI TOTAL COD 10.609.000  10.609.000 

Autorităţi publice  51.02 1.441.000  1.441.000 

Alte servicii publice generale  54.02 378.000  378.000 

Invăţământ  65.02 1.960.000  1.960.000 

Cultură  67.02 2.842.000  2.842.000 

Asistenţă socială 68.02 409.000  409.000 

Servicii de dezvoltare publică  70.02 540.000  540.000 

Protecţia mediului 74.02 2.048.000  2.048.000 

Alte acţiuni generale  80.02  4.000  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 987.000  987.000 

 

(2) Se transferă suma de 20 mii lei de la Secţiunea Dezvoltare la Secţiunea de funcţionare. 
(3) Se aprobă  rectificarea bugetului local pe anul 2017 potrivit sumelor alocate prin  Decizia 
nr.31185/28.11.2017 prin care s-a aprobat repartizarea sumei de 131.000 lei sume defalcate din TVA 
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, partea  
destinata finantarii cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale  in bani, 
stabilite prin lege. 
 
 
 

LA VENITURI         10.760.000 lei                  
LA CHELTUIELI       10.760.000 lei                         
 
   

VENITURI TOTAL  COD 10.609.000 151.000 10.760.000 

Impozit pe venit din transferuri imobiliare 03.18.     

Cote defalcate din impozit pe venit  04.01 564.000  564.000 

Sume alocate de cons judetean pt echilibrare 04.04 1.255.000  1.255.000 

Impozit pe clădiri 07.01,00 250.000  250.000 

Impozit pe teren 07.02.00 650.000  650.000 

Taxe judiciare de timbru 07.03.00 12.000  12.000 

Taxa pe valoare adaugată 11.02.00 2.375.000 131.000 2.506.000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05 16.000  16.000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06,00 562.000  562.000 

Taxă mijloace transport 16.02.02 190.000  190.000 



Alte impozite si taxe  18.50.00 360.000  360.000 

Venituri din concesiuni închirieri 30.05.00 80.000  80.000 

Venituri din amenzi 35.00.00 110.000  110.000 

Subventii de la bugetul de stat catre bug. Locale 42.20.00 417.000  417.000 

Subventii pt. acordare ajutor incalzire 42.34.00  20.000 20.000 

Finantarea PNDL 42.65.00 140.000  140.000 

Alte subventi primite de la adm. centrala 43.20.00 1.723.000  1.723.000 

Sume alocate ANCPI 43,34,00 135.000  135.000 

Programe FADR 48,04,01 885.000  885.000 

Programe FADR 48.04.03 885.000  885.000 

            

CHELTUIELI TOTAL COD 10.609.000 151.000 10.760.000 

Autorităţi publice  51.02 1.441.000 46.000 1.487.000 

Alte servicii publice generale  54.02 378..000 50.000 428.000 

Invăţământ  65.02 1.960.000 131.000 1.960.000 

Cultură  67.02 2.842.000 -166.000 2.676.000 

Asistenţă socială 68.02 409.000 20.000 429.000 

Servicii de dezvoltare publică  70.02 540.000 -20.000 520.000 

Protecţia mediului 74.02 2.048.000 -60.000 1.988.000 

Alte acţiuni generale  80.02  4.000  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţii 84.02 987.000 150.000 1.137.000 
 

(4) Se transferă suma de 156 mii lei de la Secţiunea Dezvoltare la Secţiunea de funcţionare. 
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi biroul 
financiar contabil şi resurse umane. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 Trezoreriei Tg. 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                                                                                   
Bordeianu Mariana- Minerva                                                                   Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
             � ……………………….                                                                                 �……………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

HOTĂRÂREA 
nr. 67 din 29 noiembrie  2017 

 
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la 31 decembrie 2016, 
pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în cursul anului 2017 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2017, urmare a dispoziţiei de convocare 
nr.334 din  21 noiembrie  2017, 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 nr. 4635 din 25.10.2017 a d-lui Vasu Ioan, primarul Comunei Rîciu, 
prin care propune utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat 31 decembrie 
2016, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în cursul anului 2017; 
Avînd în vedere avizul: 
Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, 
În baza prevederilor: 
- art. 58, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- art. 36, alin.(2), lit.”b” şi alin.(4), lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile cap.V, art.5.13.3(1), lit.b) din Normele Metodologice 
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016, aprobate prin Ordinul Ministerului 
Finanţelor Publice nr.2890/2016; ale ORDINULUI nr. 191 din 30 ianuarie 2017 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare 
ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi 
completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea 
situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări 
financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
629/2009; 
Văzând prevederile art.58, alin (1), lit.c) din OUG nr.63/2010 de modificare şi completare 
a legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale coroborat cu prevederile O.M.F.P. 
nr.2890 /2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului 
bugetar al anului 2016; 



În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi 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 aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local în sumă 60.000 lei, 
rezultat la 31 decembrie 2016, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în cursul 
anului 2017. 
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza 
Primarul comunei Rîciu –Vasu Ioan. 
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în 
termenul prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de 
internet www.comunariciu.ro. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează                                                                                   
Bordeianu Mariana- Minerva                                                              Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
  �…………………                                                                    � ……………………….                                                                                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr.  68  din   29 noiembrie  2017 
 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2017, al SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL 
 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.334 
din 21.11.2017, 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:  
Hotărârea nr.23/25.10.2017 adoptată de AGA a SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL prin 
care solicită aprobarea  rectificării BVC, anexa nr.2; 
Expunerea de motive cu nr. 4637 din 25.10.2017 a primarului IOAN VASU cu privire la  
rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2017, al SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL;  
Hotărârea nr. 31/2012 privind înfiinţarea SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL;  
Ţinând cont de prevederile: 
Legii  nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii; 
Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 
Legii nr.273/din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal,  
Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările si completările ulterioare 
ORDINULUI nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de 
venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia 
Legii bugetului asigurărilor sociale de stat nr.7/16.02.2017; 
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 2017, al SC SERVICII 
EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL, conform anexei care constituie parte integrantă a 
prezentei  hotărâri.  



Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei, biroul 
financiar contabil şi resurse umane şi  SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL, prin 
administrator Morariu Leontina.  
Art.3. 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 EDILITAR-GOSPODĂREŞTI 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                                                                                   
           Bordeianu Mariana-Minerva                                                                 Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
             � ……………………….                                                                                     �…………………… 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr.  69   din  29 noiembrie 2017 

 
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2017, al SC SERVICII EDILITARE-
PAZA SI PROTECTIE RÎCIU SRL  
 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.334 
din  21.11.2017, 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:  
Hotărârea nr.17/25.10.2017 aoptată de  AGA a SC Servicii Pază şi Protecţie Rîciu SRL prin care 
solicită aprobarea  rectificării BVC; 
Expunerea de motive cu nr.4639 din 25.10.2017 a primarului IOAN VASU cu privire la  
rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2017, al SC SERVICII EDILITARE-PAZA SI 
PROTECTIE RÎCIU SRL;  
Ţinând cont de prevederile: 
Legii  nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii; 
Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 
Legii nr.273/din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal,  
Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările si completările ulterioare 
ORDINULUI nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de 
venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 
Legii bugetului asigurărilor sociale de stat nr.7/16.02.2017; 
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 2017, al SC SERVICII 
EDILITARE-PAZA SI PROTECTIE RÎCIU SRL, conform anexei care constituie parte integrantă a 
prezentei  hotărâri.  
Art.2. 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.3. 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,                                                                                   
          Bordeianu Mariana-Minerva                                                               Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
             � ……………………….                                                                                       �…………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 70  din 29 noiembrie 2017 
 

privind aprobarea solicitării de  transmitere a imobilului identificat prin numărul cadastral 
50968 dezmembrat în imobilul 51074 având suprafaţa măsurată de 261 mp situat în comuna 
Rîciu, str. Gheorghe Şincai, nr.87, jud.Mureş din domeniul public al statului şi administrarea 
Direcţiei pentru Agricultură Mureş, în domeniul public al comunei Rîciu şi în administrarea 
Consiliului Local al comunei Rîciu. 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 334 din 
21 noiembrie 2017, conform prevederilor art.39, alin.1 si alin.3 din Legea nr.215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala,  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.2674 din data de 30.05.2011 a Primăriei comunei Rîciu, către Direcţia pentru 
Agricultură Mureş prin care se solicită acordul privind trecerea imobilului menţionat, 
Adresa nr.1107 din 16.06.2011 a Direcţia pentru Agricultură Mureş privind acordul la solicitarea 
Primăriei, 
Adresa nr.2952 din 27.06.2011 transmisă Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş prin care se 
solicită iniţierea unui Proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea acestui imobil în domeniul 
public al comunei Rîciu, 
Adresa Instituţiei Prefectului nr.9396/IV din data de 13.07.2011 prin care ne solicită adoptarea 
unei hotărâri de consiliu local; 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Rîciu nr. 48 din  12 august 2011 privind trecerea 
imobilului situat în comuna Rîciu, str.Gheorghe Şincai nr.87, din domeniul public al Statului şi din 
administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Mureş în domeniul public al comunei Rîciu 
şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Rîciu; 
Adresa nr. 84 din 09.01.2012 transmisă Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş privind transmiterea 
documentelor solicitate în vederea iniţierea unui Proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea 
acestui imobil în domeniul public al comunei Rîciu; 
Adresa Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş nr.355/SIV/16.02.2012 privind transmiterea 
documentaţiei către Ministerul Administraţiei şi Internelor; 
Adresa nr.11.0814/06.05.2017 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privind 
disponibilitaea de a analiza şi aviza un proiect de act normativ iniţiat în acest scop; 
Adresa nr.2564/24.04.2017  a Direcţiei pentru Agricultură Mureş privind solicitarea extrasului CF 
a imobilului; 



Adresa  Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş nr.12929/SIV/13.09.2017 adresată Ministerului 
Afacerilor Interne, privind solicitarea de informaţii privind demersurile efectuate în vederea 
adoptării actului normativ; 
Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr.350887/S1/DJ din 09.10.2017  privind competenţele 
prin reorganizarea prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.96/2012², prin care 
acestea au fost preluate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene; 
Adresa Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş nr.14701/SVI din data de 17.10.2017 transmisă 
instituţiei noastre pentru reluarea procedurii de iniţiere a proiectului de act normativ; 
Extrasul CF de informare pentru imobilul număr cadastral 50968/UAT Rîciu; 
Văzând Expunerea de motive a  Primarului comunei Rîciu nr.3405 din data de 05.08.2011 privind 
privind trecerea imobilului situat în comuna Rîciu, str.Gheorghe Şincai nr.87, din domeniul public 
al Statului şi din administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Mureş în domeniul public 
al comunei Rîciu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Rîciu, 
Având în vedere dispoziţiile art.9 alin. (1) din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică**); 
Ţinând cont de HOTĂRÂREA nr. 561 din 10 mai 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind 
procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de 
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în 
vederea adoptării/aprobării; 
În temeiul art. 36 alin. 2 lit.c, art. 39 alin.1 si art. 45 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 solicitarea de transmitere a imobilului identificat prin numărul cadastral 50968 
dezmembrat în imobilul 51074 având suprafaţa măsurată de 261 mp situat în comuna Rîciu, str. 
Gheorghe Şincai, nr.87, jud.Mureş din domeniul public al statului şi administrarea Direcţiei 
pentru Agricultură Mureş, în domeniul public al comunei Rîciu şi în administrarea Consiliului 
Local al comunei Rîciu. 
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează Primarul şi Secretarul 
Comunei Rîciu.  
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Direcţiei pentru Agricultură Mureş; 
 Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene; 
 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                                                                                   
Bordeianu Mariana-Minerva                                                             Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         

     � ……………………….                                                                            �……………………                                                                  
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 71  din 29 noiembrie 2017 
 

 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din 
comuna Rîciu în anul 2018 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 334 din 
21 noiembrie 2017, conform prevederilor art.39, alin.1 si alin.3 din Legea nr.215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala,  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 înregistrată sub nr.4417/13.10.2017 prezentată de domnul Ioan Vasu 
primar al comunei Rîciu, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018; 
Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.4418/13.10.2017 prezentat de 
doamna Rîcean Maria, consilier superior în cadrul Biroului financiar contabil şi resurse umane în 
cadrul Primăriei comunei Rîciu, prin care propune Consiliului Local Rîciu adoptarea unei hotărâri 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare; 
Ţinând cont de prevederile: 
Art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, 
republicată (r1); 
Anunțul privind dezbaterea publică înregistrat la Primăria Comunei Rîciu sub nr. 
4628/25.10.2017 și încheiat în conformitate cu prevederile art.7 al Legii nr.52/2003,  
Art.56, art.120 alin.1, art.121 alin.1-2 și art.139 alin.2 din Constituția României, republicată; 
Art.4 și art.9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 ; 
Art.7 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 
Art.20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006; 
Art.1, art.2 alin.1 lit.h, precum și pe cele ale Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul 
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
Art.344 și altele din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare; 
Art.16 alin.2, art.26 și art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările ulterioare; 



Art.2 alin.2 lit.e din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, din 
care rezultă că rangul Comunei Rîciu este II; 
H.G. nr.218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019; 
Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul 
agricol, cu modificările și completările ulterioare; 
Art.19 și art.20 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 
Legii nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative; 
Art.1 alin.4, art.8 alin.3 lit.j, art.43 alin.7 și art.44 alin.2 lit.d din Legea serviciilor comunitare de 
utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Art.5 alin.2 lit.k, art.26 alin.1 lit.b-c, alin.3, alin.5 și alin.8 din Legea serviciului de salubrizare a 
localităților nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Art.5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
Art.5-7 din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin 
Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și 
administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de 
Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015; 
O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare; 
Hotărârii Consiliului Local al Comunei Rîciu nr.  33   din  28 noiembrie 2016, 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Rîciu pentru anul 2017; 
Faptul că unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale are la bază dreptul de a institui și de 
a percepe impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea 
activităților stabilite în competența autorităților; 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Rîciu; 
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Rîciu; 
În temeiul art.27, art.36 alin.(1), art.36 alin.(2) lit.b), art.36 alin.(4) lit.c), art.36 alin.(9), art. 45 
alin.(2) lit.c) şi art.115 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 stabilesc valorile impozabile, cotele de impozitare, impozitele şi taxele locale, respectiv 
amenzile contravenţionale, aplicabile persoanelor fizice şi juridice, pentru anul 2018, astfel cum 
sunt ele prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa 
pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, se plătesc în două rate egale, până la datele de 31 
martie 2018 şi 30 septembrie 2018, inclusiv. 



(2) Taxa pe clădiri și taxa pe teren se plătesc lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei 
luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, 
închiriere, administrare ori folosință. 
(3) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru 
afişaj în scop de reclamă şi publicitate, în cuantum de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral 
până la primul termen de plată, respectiv 31 martie 2018. 
Art.3. (1) Se stabileşte cota taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, la 3% aplicată asupra 
valorii serviciilor de reclamă şi publicitate cu excepția TVA. 
(2) Taxa stabilită la alin. (1) se plăteşte lunar până în data de 10 a lunii urmatoare celei în care a 
intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate. 
Art. 4. (1) Se stabileşte cota impozitului pe spectacole la 2% în cazul unui spectacol de teatru, ca 
de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare 
muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie 
sportivă internă sau internaţională și la 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele 
enumerate mai sus. 
(2) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până în data de 10 a lunii urmatoare celei în care a 
avut loc spectacolul. 
Art. 5. Pentru neachitarea la termenele de scadenţă de către contribuabili a obligaţiilor de plată 
datorate bugetelului local al comunei Rîciu, se datorează după aceste termene majorări de 
întârziere, conform prevederilor legale referitoare la creanțele bugetare locale. 
Art. 6. Pentru plata cu anticipaţie, până la 31 martie 2018, a impozitului pe clădiri, teren, şi 
asupra mijloacelor de transport datorate pentru întregul an, de către persoanele fizice şi 
persoanele juridice, se acordă o bonificaţie de 10 %. 
Art. 7. Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 
lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori. 
Art. 8.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2018. 
Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează Primarul comunei Rîciu 
prin Biroul financiar contabil şi resurse umane. 
Art.10. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 Trezoreriei Tg.Mureş; 
 AJFP 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                                                                                   
          Bordeianu Mariana-Minerva                                                             Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
           � ……………………….                                                                                  �……………………       

 
 
 
 
 
 
 



 

   
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 72  din  29 noiembrie 2017 

 
privind aprobarea Planului  de măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenelor meteorologice specifice  
sezonului rece 2017-2018. 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.334 din  21 noiembrie  2017, 
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 Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, nr.14449 din data de 06.10.2017  cu privire la iniţierea măsurilor specifice 
sezonului rece la nivelul unităţii administrativ-teritoriale; 
Expunerea de motive a primarului comunei Rîciu, înregistrată sub nr. 4943 din  20.11.2017 prin care se propune 
aprobarea Planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2017-2018, precum şi constituirea comitetului de iarnă; 
În conformitate cu:  
ORDINUL nr. 289 din 17 iunie 2013 (*actualizat*) pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea 
şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013; 
Prevederile art.24 lit.b) din OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă; 
Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor; 

În temeiul art.36 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.14, art.45 alin.(1) şi art. 61 alin.(2) din 
Legea nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*)  privind Administratia Publica Locala, Consiliul 
local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea, 
 

H O T Ă R Â R E : 
 
Art.1. Se aprobă Planul  de măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenelor meteorologice specifice  sezonului 
rece 2017-2018, prevăzut în anexele 1, 2, 3,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.Lucrările prevăzute în Planul de măsuri menţionat se vor executa de către SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu 
SRL, societate la care Consiliul Local Rîciu este acţionar unic. 
Art.3. Se constituie comitetul de iarnă în următoarea componenţă: 
1. Vasu Ioan-Primar 
2. Chertes Ioan-Viceprimar 
3. Dunca Ioan-Secretar 
4. Vincovici Aurelian-Consilier local 
5. Birou Teodora-Director, Gimnaziul de stat Gh.Şincai 
6. Almăşan Marcel-Cond. auto 
7. Morariu Leontina-Administrator  
8. Bojan Claudiu-Agent de pază 
9. Vasu Raul-Florin-Consilier local 
Art.4 Se alocă  din bugetul local suma de 20.000 lei, sumă ce va fi utilizată pentru procurarea de materiale 
antiderapante şi combustibili. 
Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 35  din  28 noiembrie 2016. 
Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul comunei Rîciu –Vasu Ioan. 



Art.7.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Inspectoratului pentru Situaţii  de Urgenţă „Horea“ al Judeţului Mureş; 
 SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti SRL Rîciu; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu, şi se aduce la cunostinţă  publică prin publicarea pe  pagina de internet   
www.comunariciu.ro. 

 
 
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează                                                                                  
Bordeianu Mariana-Minerva                                                            Secretar: Dunca Ioan                                                                                                         

             � ……………………….                                                                                      �……………………                                                                       

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 73  din  29 noiembrie 2017 

 
privind prelungirea reţelei  de iluminat public în satele Coasta Mare, Pîrîu Crucii, Ulieş 
(Samsuveghi) şi îmbunătăţirea iluminatului public la nivelul  comunei Rîciu,  prin achiziţionarea 
a 200 lămpi 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.334  din  
21 noiembrie 2017, 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 a Primarului  comunei Rîciu nr.4945 din  20.11.2017, prin care se propune 
prelungirea reţelei  de iluminat public în satele Coasta Mare,  Pîrîu Crucii, Ulieş (Samsuveghi) şi 
îmbunătăţirea iluminatului public la nivelul  comunei Rîciu,  prin achiziţionarea a 200 lămpi; 
Având în vedere raportul de avizare al: 
-Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
În baza prevederilor: 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legii nr. 98 din 19 mai 2016 (*actualizată*) privind achiziţiile publice; 
În temeiul art. 36 alin. (1), alin.(4) lit.d, alin.(6) lit. a) pct. 7,  art.45 alin.(1) şi 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: 
 

Art.1. Se aprobă prelungirea reţelei  de iluminat public în satele Coasta Mare,  Pîrîu Crucii, Ulieş 
(Samsuveghi) şi îmbunătăţirea iluminatului public la nivelul  comunei Rîciu,  prin achiziţionarea a 
200 lămpi. 
Art.2. Valoarea estimată a investiţiei fără TVA =                    lei, cu  durata de eşalonare a plăţilor  
la 24 luni. 
Art.3. Sistemul de realizarea a investiţiei va fi prin achiziţie publică în condiţiile O.U.G. nr. 
98/2016, iar plata se va efectua prin credit furnizor pe o perioadă de doi (2) ani. 
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei – domnul 
Ioan Vasu şi biroul financiar contabil şi resurse umane. 



Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
  Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de 
internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 

 
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                        Contrasemnează,                                                                                   
Bordeianu Mariana-Minerva                                                                  Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
    � ……………………….                                                              �……………………                                                

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 74  din  29 noiembrie 2017 
 

 
privind aprobarea  Planul de apărare împotriva inundaţiilor,  gheţurilor şi poluărilor 
accidentale pe cursurile de apă al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei 
Rîciu, pentru perioada 2018-2021 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.334  din  
21 noiembrie  2017, 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 a Primarului  comunei Rîciu nr.4947  din  20.11.2017, privind aprobarea  
Planul de apărare împotriva inundaţiilor,  gheţurilor şi poluărilor accidentale pe cursurile de apă 
al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Rîciu, pentru perioada 2018-2021; 
În temeiul prevederilor: 
▪ Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 212/2006; 
▪ Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor ; 
▪ Legii   nr. 446 din 30.11.2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare; 
▪Hotărârii Guvernului României nr. 308/1995 privind organizarea şi funcţionarea activităţii de 
pregătire în domeniul apărării civile; 
▪Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de  
performanţă privind structura organizatorică şi dotarea  serviciilor voluntare pentru situaţii de 
urgenţă; 
▪Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.1474/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a 
situaţiilor de urgenţă; 
▪Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.250/2010 privind organizarea şi 
desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor compartimentelor pentru prevenire din 
serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă; 
În conformitate cu prevederile, art. 52 alin. (1) din Ordinul 1422/192 pentru aprobarea 
regulamentului din 2 august 2012 privind gestionarea situaţiilor de urgenţa generate de 
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări 
accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborat cu prevederile HG nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de 



Management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
În baza art.36 alin.6 lit.a pct.8, art.45 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 Planul de apărare împotriva inundaţiilor,  gheţurilor şi poluărilor accidentale pe 
cursurile de apă al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Rîciu, pentru perioada 
2018-2021. 
Art.2. Cu ducerea la  îndeplinire a prevederilor prezentei  hotărâri se încredinţează  primarul 
comunei Rîciu,  împreună cu toţi membrii comitetului  care  vor urmări respectarea prevederilor 
legale  referitoare la situaţiile de urgenţă.  
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
  Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
  ISU Mureş, 
  Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă; 
  SVSU Rîciu; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de 
internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       Contrasemnează,                                                                                   
Bordeianu Mariana-Minerva                                                                  Secretar:Dunca Ioan                                              
 � ……………………….                                                                 �……………………                                                

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 75  din  29 noiembrie 2017 

 

privind alocarea unei sume în vederea organizării „Pomul de Crăciun 2017“ pentru copiii din 
învăţământul preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale din comuna Rîciu 
 

 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.334 din  21 
noiembrie  2017, 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: 
Cererea nr.4366/11.10.2017 a Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai Rîciu"  prin care solicită asigurarea 
pachetelor cadou pentru preşcolarii şi elevii de pe raza comunei Rîciu; 
Expunerea de motive a Primarului  comunei Rîciu nr.4949 din 20.11.2017, prin care se propune  
alocarea unei sume în vederea organizării „Pomul de Crăciun 2017“ pentru copiii din învăţământul 
preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale din comuna Rîciu, 
Avînd în vedere rapoartele de avizare ale: 
-Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
-Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ şi familie, muncă şi protectie socială, 
protecţie copii, 
În baza prevederilor: 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  
Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 
În temeiul art.  36 alin. (1), alin (2) lit. „d”, alin.(4) lit.a), alin.(6) lit.a) pct.1, coroborat cu art. 45 alin. 1 
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 alocarea sumei de 25.000 lei (inclusiv TVA) în vederea organizării „Pomul de Crăciun 
2017“ pentru copiii din învăţământul preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale din comuna Rîciu, si 
pentru organizarea Festivalului de colinde din satul Sinmartinu de Campie (pentru asigurarea de 
cadouri si a unei mese la copiii participanti la festival) de la capitolul “învăţământ”, din bugetul local 
pe 2017,  



Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei – domnul Ioan 
Vasu şi biroul financiar contabil şi resurse umane. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
  Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
  Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai Rîciu"; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet 
www.comunariciu.ro. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează,                                                                                   
  Bordeianu Mariana-Minerva                                                                  Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
    � ……………………….                                                              �……………………                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 76  din  29 noiembrie 2017 

 

privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare de la Asociaţia Agricolă "Vatra" Rîciu, a 
unui imobil compus din construcție cu suprafața utilă de 80 m²  în care funcţionează moara 
de furaje  și terenul aferent în suprafață de 1576 m², situat in comuna Rîciu  

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.334 
din  21 noiembrie  2017, 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 a Primarului  comunei Rîciu nr.4951 din 20.11.2017, prin care se propune 
aprobarea inițierii procedurii de cumpărare de la Asociaţia Agricolă "Vatra", a unui imobil 
compus din construcție cu suprafața utilă de 80 m²  în care funcţionează moara de furaje  și 
terenul aferent în suprafață de 1576 m², situat in comuna Rîciu  
Având în vedere raportul de avizare al: 
-Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, 
În baza prevederilor: 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  
În temeiul art. 36, alin (1) și (9), art. 45 alin. (3)  și al art. 123 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. Aprobarea inițierii procedurii de cumpărare de la Asociaţia Agricolă "Vatra" Rîciu, a unui 
imobil compus din construcție cu suprafața utilă de 80 m²  în care funcţionează moara de 
furaje  și terenul aferent în suprafață de 1576 m², situat in comuna Rîciu.  
Art.2. (1) Din comisia de negociere a pretului de cumparare a imobilului compus din construcție 
cu suprafața utilă de 80 m²  în care funcţionează moara de furaje  și terenul aferent în 
suprafață de 1576 m²,, fac parte urmatorii consilieri locali : 
- Belean Alin-Ciprian 
- Belean Vasile 



- Chertes Ioan 
- Cozoş Petru 
- Florea Dorel 
(2) Atributiile comisiei de negociere sunt urmatoarele : 
a) –analizeaza oferta depusa; 
b)– negociaza pretul in baza raportului de evaluare a imobilului  compus din construcţie şi a 
terenului; 
c) – intocmeste procesul – verbal de negocirere ; 
d) – transmite catre Biroul financiar contabil şi resurse umane, procesul - verbal de negociere in 
vederea initierii proiectului de hotarare. 
Art.3.  În vederea stabilirii prețului de cumpărare al clădirii şi a terenului menționat la art.1 se 
va intocmi un raport de evaluare de catre un evaluator autorizat ANEVAR. 
Art.4. Raportul de evaluare menţionat la art.2 va fi prezentat pentru aprobare plenului 
Consiliului Local şi va constitui element al negocierii în procedura de vânzare-cumpărare. 
Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei – 
domnul Ioan Vasu şi biroul financiar contabil şi resurse umane. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
  Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Asociaţiei Agricole "Vatra" Rîciu; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de 
internet www.comunariciu.ro. 
 
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează,                                                                                   
  Bordeianu Mariana-Minerva                                                                  Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
    � ……………………….                                                              �……………………                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 77 din  29 noiembrie 2017 
 
privind aprobarea cumpărării unui tractor U650 şi a unei remorci RM2 de la Asociaţia Agricolă 
"Vatra" Rîciu 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.334  din   21 
noiembrie  2017, 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 a Primarului  comunei Rîciu nr.4953 din 20.11.2017, prin care se propune aprobarea 
cumpărării unui tractor U650 şi a unei remorci RM2 de la Asociaţia Agricolă "Vatra" Rîciu; 
Având în vedere raportul de avizare al: 
-Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
În baza prevederilor: 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  
În temeiul art. 36, alin (1) și (9), art. 45 alin. (3)  și al art. 123 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 cumpărarea unui tractor U650 şi a unei remorci RM2 de la Asociaţia Agricolă "Vatra" 
Rîciu. 
Art.2.Preţul de cumpărare  al tractorului şi al remorcii este de 5000 lei. 
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei – domnul Ioan 
Vasu şi biroul financiar contabil şi resurse umane. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul prevăzut 
de lege: 
  Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Asociaţiei Agricole "Vatra" Rîciu; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet 
www.comunariciu.ro. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       Contrasemnează,                                                                                   
Bordeianu Mariana-Minerva                                                                  Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
    � ……………………….                                                              �……………………                                                

 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr.78  din  29 noiembrie 2017` 

 
privind achiziţionarea unei mori pentru măcinat porumb şi a unei mori pentru măcinat 

grâu 
 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.334 
din  21 noiembrie  2017, 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 a Primarului  comunei Rîciu nr.4955 din  20.11.2017, prin care se propune 
achiziţionarea unei mori pentru măcinat porumb şi a unei mori pentru măcinat grâu; 
Având în vedere: 
Raportul de avizare al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, 

  În baza prevederilor: 
Art.39, alin.(6), art.14, alin. (6) şi alin.(7) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare,  
Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice; 
Hotărârii de Guvern 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; 
Legii nr.52/2003, republicată privind transparenţa decizională; 
Art.36, alin.(2) lit.b), alin. (4) lit.e) şi alin. (6), lit.a), pct.11,  din din Legea nr. 215 din 23 aprilie 
2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale; 
În temeiul art. 45, alin (1) și 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: 

 

Art.1. Se aprobă realizarea investiţiei: achiziţionarea unei mori pentru măcinat porumb şi a 
unei mori pentru măcinat grâu din fonduri ale bugetului local pe anul 2018. 
Art.2. Se va include în programul de achiziţii pe anul 2018, investiţia nominalizată la art.1. 



Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei – 
domnul Ioan Vasu şi biroul financiar contabil şi resurse umane. 

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; 
 Primarului Comunei Rîciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de 
internet www.comunariciu.ro. 
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează,                                                                                   
  Bordeianu Mariana-Minerva                                                                  Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
    � ……………………….                                                              �……………………                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 79  din  29 noiembrie 2017 
 

privind transformarea unui post din statul de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Rîciu, în vederea promovării unui funcţionar public de execuţie în grad 
profesional imediat superior, urmare a raportului final al comisiei de examinare 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.334  
din  21 noiembrie  2017, 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 a Primarului  comunei Rîciu nr.4957 din 20.11.2017 privind 
transformarea unui post din statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului 
comunei Rîciu, în vederea promovării unui funcţionar public de execuţie în grad profesional 
imediat superior, urmare a raportului final al comisiei de examinare; 
Având în vedere: 
Raportul final al concursului nr. 4832 din 09.11.2017 încheiat cu ocazia desfăşurării 
examenului de promovare în grad profesional; 
Raportul de avizare al comisiei juridice si de disciplina, protectie mediu si turism; 
În baza prevederilor: 
Art.63, art. 64, art.65, art.107, alin.(2) lit.a) din Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 
(**republicată**) privind Statutul funcţionarilor publici*) precum şi ale art.121, alin.(1), lit.a) 
din Cap.IV, Secţiunea a I-a Promovarea funcţionarilor publici din HOTĂRÂREA nr. 611 din 4 
iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici; 
HOTĂRÂRII nr. 761 din 11 octombrie 2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici; 
Potrivit prevederilor  Legii nr.153/2017, Legea -cadru, privind  salarizarea personalului platit 
din fonduri publice; 
În temeiul art.36, alin (3), lit.b), art.45 alin.(1) 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 transformarea unui post din statul de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Rîciu, în vederea promovării unui funcţionar public de execuţie în grad 
profesional imediat superior, urmare a raportului final al comisiei de examinare, după cum 
urmează: 
a)Transformarea funcţiei publice de execuţie de consilier grad profesional asistent, clasa I 
(funcţie publică ocupată de dna Baciu Nicoleta) în consilier grad profesional principal-clasa I 
Compartimentul asistenţă social. 
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Rîciu 
care prin aparatul de specialitate, respectiv Biroul financiar contabil şi resurse umane, va 
proceda la elaborarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului, cu 
modificările prevăzute în art.1 din prezenta hotărâre. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în 
termenul prevăzut de lege: 
  Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 ANFP Bucureşti; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de 
internet www.comunariciu.ro. 
 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       Contrasemnează,                                                                                   
Bordeianu Mariana-Minerva                                                                  Secretar:Dunca Ioan                                              
 � ……………………….                                                                 �……………………                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 80  din 29 noiembrie  2017 
 
privind aprobarea constituirii unei servituţi de trecere cu titlu gratuit pentru utilizarea 
domeniului privat   al comunei Rîciu, înscris în CF nr.50260, reprezentând un drum de acces în 
lungime de 49,26 ml şi 2,5 ml lăţime, în favoarea  parcelei identificate în CF nr.50392 Rîciu, nr. 
cadastral 131/1, în suprafaţă de 3741 mp, care aparţine numiţilor Moldovan Alexandru şi  
Moldovan Ana-Liliana proprietari ai imobilului situat în localitatea Rîciu, str. Gheorghe Şincai, 
nr.74, jud.Mureş 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 334  
din  21.10.2017, 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, 
Potrivit prevederilor art.3 alin.1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, "prin autonomie locală se 
înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a 
soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o 
parte importanta a treburilor publice". 
Având în vedere: 
Expunerea de motive înregistrată sub nr.4959 din data de 20.11.2017, prin care Primarul 
comunei-dl Ioan Vasu privind aprobarea constituirii unei servituţi de trecere cu titlu gratuit 
pentru utilizarea domeniului privat   al comunei Rîciu, înscris în CF nr.50260, reprezentând un 
drum de acces în lungime de 49,26 ml şi 2,5 ml lăţime, în favoarea  parcelei identificate în CF 
nr.50392 Rîciu, nr. cadastral 131/1, în suprafaţă de 3741 mp, care aparţine numiţilorMoldovan 
Alexandru şi  Moldovan Ana-Liliana proprietari ai imobilului situat în localitatea Rîciu, str. 
Gheorghe Şincai, nr.74, jud.Mureş; 
Ținând seama de cererea dlui Moldovan Alexandru  înregistrată la Primăria Rîciu sub nr. 
4189/29.09.2017, prin care se solicită aprobarea unei hotărâri pentru utilizarea unui drum din 
domeniul privat; 
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, RA, a fondului funciar, ale 
art. 5 alin. 2 din Legea nr. 213/1998, A, privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, ale Legii nr. 7/1996, RA, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare,  
În baza prevederilor art.617 alin. (1-3) din Legea 287/2009 (r1) privind Codul Civil;  
În temeiul dispozițiilor art.36 alin. (2) lit.c) coroborat cu art.45 alin. (3), art.115 alin. (1) lit.b), și 
art. 124 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 constituirea unei servituţi de trecere cu titlu gratuit pentru utilizarea 
domeniului privat   al comunei Rîciu, înscris în CF nr.50260, reprezentând un drum de acces în 
lungime de 49,26 ml şi 2,5 ml lăţime, în favoarea  parcelei identificate în CF nr.50392 Rîciu, nr. 
cadastral 131/1, în suprafaţă de 3741 mp, care aparţine numiţilor Moldovan Alexandru şi  
Moldovan Ana-Liliana proprietari ai imobilului situat în localitatea Rîciu, str. Gheorghe Şincai, 
nr.74, jud.Mureş 
Art.2.Dreptul de uz și de servitute legală de trecere se acordă pentru circulația persoanelor și a 
mijloacelor de transport, în limitele culoarului de drum  de 49,26 m lungime și 2,5 m lățime. 
Art.3.Exercitarea drepturilor prevăzute la art.1 se realizează cu titlu obligatoriu și gratuit pe 
întreaga durată de existență a clădirilor.  
Art.4.Se dispune notarea în cartea funciară a dreptului de servitute constituit prin art. 1 al 
prezentei hotărâri. 
Art.6. Cheltuielile cu constituirea servituţii de trecere se vor suporta de către numiţii Moldovan 
Alexandru şi  Moldovan Ana-Liliana 
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Rîciu. 
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Dlui Moldovan Alexandru; 
 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                                                                                   
Bordeianu Mariana- Minerva                                                                   Secretar:Dunca Ioan                                                                                                          
              ……………………….                                                                                 ……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 81  din 18 decembrie  2017 

 
privind aprobarea prelungirii mandatului administratorului SC Servicii Edilitare Pază și 
Protecție Rîciu SRL 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta extraordinara din data de 18.12.2017, urmare a dispoziţiei de convocare 
nr.348  din  12.12. 2017, 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: 
Adresa nr.5155/07.12.2012 a  administratorului SC Servicii Edilitare Pază și Protecție Rîciu SRL, 
prin care se aduce la cunoștință expirarea mandatului administratorului începând cu data de 
19.12.2017; 
 HOTĂRÂREA NR.61 din 23 decembrie 2013  privind  înfiinţarea Societăţii Comerciale „SERVICII 
EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU“ SRL; 
Actul constitutiv al Societatii Comerciale  Servicii Edilitare Paza si Protectie Riciu S.R.L., punctul 
6.2; 
Expunerea de motive a primarului comunei Rîciu, înregistrată sub nr. 5199 din  12.12.2017 prin 
care se propune aprobarea prelungirii mandatului administratorului SC Servicii Edilitare Pază și 
Protecție Rîciu SRL; 
În conformitate cu prevederile:  
-Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-Legii privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; ale art.35, alin. (2) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 109 din 30  noiembrie 2011 (*actualizată*) privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice; 
În baza art.36, alin.(2), lit.a, d), alin.6 lit.a pct.7, art.45, alin.(1) şi art. 115 lit.b din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*)  privind Administratia Publica Locala, Consiliul 
local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea, 
 

H O T Ă R Â R E : 
 
Art.1. Se aprobă prelungirea mandatului de administrator ale SC Servicii Edilitare Pază și 
Protecție SRL Rîciu, dnei Morariu Leontina, cetățean român, identificată cu CNP 



2670416264380 act de identitate seria MS, nr. 975814  eliberat la data de24.03.2017 de către 
SPCLEP Rîciu cu domiciliul stabil în com. Rîciu, sat. Leniş, nr.246 A, județul Mureș. 
Art. 2 (1) .Se aprobă  contractul de mandat  nr.1/2017, încheiat de  Consiliul Local  Rîciu, 
reprezentant  al comunei Rîciu, asociat al  S.C. Servicii Edilitare Gospodărești Rîciu SRL. 
(2) Contractul de mandat face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Contractul de administrare și mandatul de administrator asociat, va fi prelungit pe o 
perioadă determinată de 4 (patru) ani, începând cu data de  19.12.2017 și până la data de 
18.12.2021, prin act adițional. 
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul 
comunei Rîciu –Vasu Ioan. 
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 SC Servicii Edilitare Pază și Protecție SRL Rîciu; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu, şi se aduce la cunostinţă  publică prin publicarea pe  pagina de 
internet   www.comunariciu.ro. 
 

 
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează                                                                                  
Bordeianu Mariana-Minerva                                                            Secretar: Dunca Ioan                                                                                                         

             � ……………………….                                                     �……………………                                       

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


