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2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 8  din 31 ianuarie 2017 
 

privind aprobarea contractului de servicii cu privire la întocmirea documentaţiei de amenajament 
pastoral, pentru pajiştile permanente proprietatea privată a comunei 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.254/20.01.2017, 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: 
-Raportul de specialitate nr.255/20.01.2017 al compartimentului agricol, cadastru şi relaţii publice 
precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate; 
-Prevederile HOTĂRÂRII nr. 1.064 din 11 decembrie 2013 (*actualizată*) privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
-Prevederile art.20 alin (1), lit.b), e) şi k) din LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*)privind 
finanţele publice locale; 
-Prevederile LEGII nr. 98 din 19 mai 2016 (*actualizată*) privind achiziţiile publice; 
În baza art.4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), (2), lit.c), alin.(3), alin. (5), lit.b), alin.9), art.39, 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 contractul de servicii cu privire la întocmirea documentaţiei de amenajament 
pastoral, pentru pajiştile permanente proprietatea privată a comunei Rîciu, încheiat între comuna 



Rîciu în calitate de beneficiar şi SC Butilcă Ioan Intreprindere Individuală în calitate de prestator, 
anexat la prezenta hotărâre. 
Art.2.Cheltuielile aferente întocmirii Amenajamentului pastoral se vor suporta din bugetul local pe 
anul 2017. 
Art.3. Se împuterniceşte primarul comunei Rîciu, să încheie şi să semneze contractul de servicii 
prevăzut la art.1. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi reurse 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. 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează                                                                                    

               Vasu Raul- Florin                                                                                         Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
          …………………                                                                         ……………………….                                                                                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunariciu.ro/

