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HOTĂRÂREA 
nr. 11   din  31  ianuarie 2017 

privind împuternicirea reprezentantului comunei Rîciu în AGA, să voteze în favoarea  retragerii  
din  calitate de asociat   a  unităţilor administrativ teritoriale: Ceuaşu de Cîmpie, Sînpetru de 
Cîmpie, Şăulia, Pogăceaua, Şincai, Sărmaşu,  Crăieşti, Miheşu de Cîmpie, Valea Largă, Zau de 
Cîmpie, Băla şi Grebenişu de Cîmpie, care constituie  SOCIETATEA COMERCIALĂ „CÂMPIA 
TRANSILVANĂ”  S.R.L., şi cesionarea părţilor sociale către comuna Rîciu  

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.01.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 7 din 19 
ianuarie  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, judetul Mureş, nr.260/20.01.2017, în 
calitate de iniţiator, calitate conferită de prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.45 alin. (6) 
din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

  Avand  în vedere: 
Adresa comună a Consiliului Judeţean Mureş, nr.14157/26.07.2016 şi ADI ECOLECT Mureş, 
nr.620/20.07.2016, privind intrarea în funcţiune a serviciului de salubritate la nivel judeţean prin 
implementarea proiectului "Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Mureş”, pentru 
activităţile de precolectare/colectare/transport/sortare/transfer a deşeurilor; 
Expirarea la data de 17.08.2016 a contractului de colectare şi transport al deşeurilor pentru 
comuna Rîciu încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară " Câmpia Transilvană" şi 
operatorul SC Câmpia Transilvană SRL;  
Adresa comună Consiliului Judeţean Mureş, nr.703/12.01.2017 şi ADI ECOLECT Mureş, 
nr.19/12.01.2017, privind eliminarea deşeurilor menajere colectate din judeţul Mureş la depozitul 
de la Sânpaul, începând cu data de 06.02.2017;  
Hotărârea AGA a ADI Câmpia Transilvană, nr.1 din data de 12.08.2011 cu privire la înfiinţarea, 
organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul serviciului de salubrizare în cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană”; 
Actul Constitutiv al SC "Câmpia Transilvană" SRL, precum şi Statutul SC Câmpia Transilvană" SRL; 
prevederile LEGII nr. 51 din 8 martie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) serviciilor comunitare 
de utilităţi publice; 



Prevederile articolului 226 din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)(*actualizată*) 
privind societăţile***); 

Prevederile art. 5  din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară”CÂMPIA TRANSILVANĂ”   
Prevederile Hotărârii nr.47/12.10.2010 privind aderarea în calitatea de asociat a uat comuna Rîciu 
la SC Câmpia Transilvană SRL;                
În temeiul prevederilor art.11, art.36  alin. (2) lit e) şi alin. (7) lit. a), şi art. 45 alin.(2) lit.”f”  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 împuterniceşte dl. Ioan Vasu, Primarul comunei Rîciu, cetăţean român, născut la data de 
28.10.1954 în localitatea Rîciu, jud. Mureş, domiciliat în loc. Rîciu, str. Gheorghe Şincai,  nr. 51 
posesor al C.I. seria MS nr.770431 eliberată de SPCLEP Tg.Mureş la data de 16.10.2013, să voteze 
în favoarea retragerii din  calitate de asociat   a  unităţilor administrativ teritoriale: Ceuaşu de 
Cîmpie, Sînpetru de Cîmpie, Şăulia, Pogăceaua, Şincai, Sărmaşu,  Crăieşti, Miheşu de Cîmpie, Valea 
Largă, Zau de Cîmpie, Băla şi Grebenişu de Cîmpie, care constituie    SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„CÂMPIA TRANSILVANĂ”  S.R.L., şi cesionarea părţilor sociale către comuna Rîciu. 
Art.2. Primarul comunei Rîciu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 

 
 Primarului  Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          Contrasemnează                                                                                    
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                     …………………                                                           ……………………….                                                                                                                                                      
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