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HOTĂRÂREA 
nr.22  din  23 martie 2017 

 
pentru îndreptarea erorii materiale survenite în conţinutul anexei nr. 1 la  HCL nr.17/24.02.2017 
privind implementarea proiectului „Schimbare de destinaţie Centrală Termică în Grădiniţă Copii, 
comuna Rîciu, judeţul Mureş. 
 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta extraordinara din data de 23 martie 2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 
67 din 17.03.2017, 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, 
Analizand expunerea de motive a Primarului  comunei Rîciu nr. 1320 din 17.03.2017, prin care se 
propune proiectul pentru îndreptarea erorii materiale survenite în conţinutul anexei nr. 1 la  HCL 
nr.17/24.02.2017 privind implementarea proiectului „Schimbare de destinaţie Centrală Termică în 
Grădiniţă Copii, comuna Rîciu, judeţul Mureş. 
Raportul de specialitate al  Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
Avizul comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si 
urbanism; 
Avizul comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ şi familie, muncă şi protectie 
socială, protecţie copii; 
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi (2) lit.(b), alin.(4) lit. (d) din Legea nr. 215 din 23 
aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, şi ale art. 44 alin.(1) din 
Legea nr. nr. 273/2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
e) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
f) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
g) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 
cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
h) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de 
interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului 



Local nr. 16/2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru investiţia „Schimbare de destinaţie Centrală Termică în Grădiniţă Copii, 
În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) şi ale 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 îndreptarea erorii materiale survenite în conţinutul anexei nr. 1 la  HCL 
nr.17/24.02.2017 privind implementarea proiectului „Schimbare de destinaţie Centrală Termică în 
Grădiniţă Copii, comuna Rîciu, judeţul Mureş, în sensul că, suprafaţa construită a grădiniţei este de 
242,07 mp, iar suprafaţa desfăşurată de 242,07 mp,  în loc de suprafaţa  construită şi  desfăşurată 
de 230 mp.  
Art.2. Celelalte dispoziţii din Hotărârea nr. 17/24.02.2017, a Consiliului Local  al comunei Rîciu sunt 
şi rămân în vigoare. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, 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. 
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