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HOTĂRÂREA 
Nr.42  din  15.06.2017 

 
privind demolarea construcţiei "Casă cadre didactice" din satul Ulieş, cladire care face parte 
din domeniul privat  al comunei Rîciu  
 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 15.06.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 109  din  
07.06.2017, 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.2824 din  06.06.2017 a primarului IOAN VASU privind demolarea 
construcţiei "Casă cadre didactice" din satul Ulieş, cladire care face parte din domeniul privat  al 
comunei Rîciu,  prin care se arată că clădirea se află într-o stare înaintată de degradare, iar 
costurile renovării echivalează cu costul unei noi construcţii; 
Avizul comisiei de specialitate a consiliului local coroborate cu Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
Luând în considerare prevederile:  
Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 
completările ulterioare  
H.G. nr. 548/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
Art. 858 şi următoarele a titlului VI a Codului Civil, privind proprietatea publică; 
Poziţia nr. 19 din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Rîciu, atestată 
prin HCL nr.23/2009 privind atestarea domeniului privat  al comunei Rîciu, evidenţiate în CF vechi 
nr. 1692 a comunei Rîciu; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera c), 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 întocmirea documentaţiei de demolare a construcţiei "Casă cadre didactice" din 
satul Ulieş, cladire care face parte din domeniul privat  al comunei Rîciu la nr. crt. 19, având codul 
de clasificare 1.6.1, având drept scop eliberarea autorizaţiei de desfiinţare a imobilului edificat în 
cauză. 
Art.2. (1) Se aprobă demolarea construcţiei "Casă cadre didactice" din satul Ulieş, cladire care 
face parte din domeniul privat  al comunei Rîciu la nr. crt. 19, având codul de clasificare 1.6.1, 
urmand a se recupera şi valorifica, în condiţiile legii, materialele rezultate din demolare, iar 
terenul aferent se va tranforma în teren de joacă şi de sport. 
(2) Consecinţă a prevederilor alin. (1) se va modifica inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
privat al comunei Rîciu. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul 
comunei Rîciu, dl. Ioan Vasu. 
Art.4. 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 pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
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