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HOTĂRÂREA 
nr. 15  din  24 februarie 2017 

 
privind trecerea din domeniul privat  în domeniul public de interes local al imobilului  "Centrală 
Termică Blocuri",  situat  în Rîciu, Strada Vasile Conţiu nr.4. 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 24 februarie 2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 35    
din 16.02.2017, 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, 
Vâzând exunerea de motive nr. 621 din  16.02.2017  întocmită de primarul comunei Rîciu la 
proiectul de hotărâre, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 
Având în vedere: 
Necesitatea implementării proiectului „Schimbare de destinaţie Centrală Termică în Grădiniţă Copii, 
comuna Rîciu, judeţul Mureş; 
Hotărârea nr.23 /2009  INVENTARUL bunurilor care aparţin domeniului  privat   al comunei RÎCIU;                                          
Proiectul de Hotărâre  a Consiliului Local din 15.02.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii "Schimbare de Destinatie Centrala Termica in Gradinita 
Copii",  
Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local  din 15.02.2017 pentru aprobarea proiectului "Schimbare 
de Destinatie Centrala Termica in Gradinita Copii". 
În baza prevederilor: 
Art.8 din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 (*actualizată*) privind bunurile proprietate 
publică**); 
LEGII nr. 7 din 13 martie 1996 (**republicată**)(*actualizată*) cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare; 
Art. 863, lit. “e’’ din Legea nr. 287 / 17.07.2009, privind Codul civil, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  
Art. 21, lit. “a”, din Legea -Cadru nr. 195/22.05.2006 (*actualizată*) a  descentralizarii;  
În temeiul art.36 alin.(2), lit. c), art.45 alin.(3),  coroborat cu 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 trecerea din domeniul privat  în domeniul public de interes local al imobilului  
"Centrală Termică Blocuri" situat  în Rîciu, Strada Vasile Conţiu nr.4, identificat potrivit schiţei-
anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2. Se aprobă modificarea şi completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 24/2008 privind însuşirea 
inventarului domeniului public al comunei Rîciu, judeţul Mureş, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu poziţia nr. 288  conform anexei la prezenta hotărâre. 
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; 
 Primarului Comunei Rîciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet 

www.comunariciu.ro. 
 
 

 
 

 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          Contrasemnează                                                                                    
                     Vasu Raul- Florin                                                                         Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
               …………………                                                              ……………………….                                                                                                                                                      
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