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HOTĂRÂREA  
nr.23  din 23 martie 2017 

 
privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei RÎCIU 
 
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, 
Analizând: 
Raportul Biroului financiar contabil şi resurse umane, înregistrat sub nr. 1433 din 20.03.2017 şi  
expunerea de motive a primarului comunei, în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr.1434 din 
20.03.2017, de rapoartele comisiilor de specialitate a consiliului local, 
În urma analizării documentaţiei cadastrale supusă însuşirii şi  aprobării,         
Având în vedere prevederile: 
-Art. 36 aliniatul (2) litera „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
-Art. 3 aliniatul (4) şi Art. 21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Hotărârii Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor; 
-Hotărârii Guvernului României nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş, Anexa nr. 71 „Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Rîciu”, modificată prin Hotărârea Guvernului 
României nr. 913/2009; 
-Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
coroborate cu cele ale art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia cu modificările şi completările ulterioare, 
-Art. 879 alin 1 şi 5 şi art. 880 Cod civil, Ordinului nr. 700/09.07.2014, actualizat privind aprobarea 
Regulamentului de avizare recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară şi ale Legii nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 



În conformitate art.36 alin. (2) lit  "c" coroborat cu alin. (5) lit. b şi ale art. 45 alin. (3)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.Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Rîciu – Secţiunea I Bunuri 
imobile, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Rîciu nr. 16 din 24.04.2001, modificat prin  
Hotărârea Consiliului Local Rîciu nr. 24/2008 şi atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 
964/2002, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 913/2009, se completează după cum 
urmează: 
(1). Se completează poziţia 288 din inventar, Centrală termică,  conform extras CF nr.51057, C1. 
(2). Se completează poziţia 289 din inventar, Teren intravilan-centrală termică şi depozit cărbune, 
1381 mp, conform extras CF nr.51057 
Art.2. Introducerea la SECŢIUNEA I : BUNURI IMOBILE, la poziţia 288 din inventar, Centrală termică,  
conform extras CF nr.51057 
288 1.6.5 Centrala termică  Rîciu, Strada Vasile Conţiu nr.4, 

suprafaţa 219 mp nivel P, zidărie 
din cărămidă, acoperită cu plăci 
de beton  

1997 8.827 Domeniul  public  al  comunei 
Rîciu 
Cf. CF nr.51057, C1 

 
Art.3. Introducerea la SECŢIUNEA I : BUNURI IMOBILE, la poziţia 289 din inventar, Teren intravilan –centrală 
termică si depozit carbune, conform extras CF nr.  51057. 
 
289 1.6.1 Teren intravilan –

centrală termică si 
depozit carbune 

Rîciu, Strada Vasile Conţiu nr. 4,  
Suprafaţa de 1.381 mp. 

1997 10.466 Domeniul  public  al  comunei 
Rîciu 
Cf. CF nr. 51057 

 
Art.4. Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 24.04.2001, privind însuşirea Inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al comunei Rîciu,  modificată prin  Hotărârea Consiliului Local Rîciu nr. 
24/2008 şi atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 964/2002, modificată prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 913/2009, se modifică în mod corespunzător.  
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Rîciu prin 
Compartimentul agricol, cadastru  şi relaţii publice. 
Art.6.Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul prevăzut de 
lege: 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 OCPI 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 
    Chertes Ioan                                                                                   Secretar:Dunca Ioan 
…………………                                                                                 ………………………. 
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