
   

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 30  din 27 aprilie  2017 

 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada aprilie-iunie 
2017. 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27 aprilie 2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 86 din 
19.04.2017, 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 nr. 2327 din 27.04.2017; 
Prevederile Hotârârii Consiliului Local al comunei Rîciu, nr.3 din 28.06.2016, privind constituirea 
Consiliului Local al comunei Rîciu; 
Propunerile consilierilor locali, 
Ţinând cont de prevederile art.9 alin.1 din OUG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului  cadru 
de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, 
În temeiul prevederilor art. 35, alin. (1), art. 41, respectiv art. 45, alin. (1) 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 desemnează ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Rîciu, pentru o perioadă de 3 luni 
(aprilie-iunie  2017), dl/dna consilier Ulieşan Sebastian. 
Art.2. Atribuţiile preşedintelui de şedinţă sunt cele precizate în art.10  alin.(1) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Local Rîciu aprobat prin  Hotărârea nr. 7  din 12 iulie 2016. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Consiliului Local şi 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                                                                                   
         Ulieşan Sebastian                                                                              Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
  �…………………                                                                    � ……………………….     



        

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 31  din  27 aprilie 2017 

 
privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului si 
raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2016, la SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI 
PROTECTIE RICIU SRL. 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27 aprilie 2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 86 
din 19.04.2017, 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 
Situaţiile financiare anuale ale SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECTIE RICIU SRL, la care Consiliul 
Local  este asociat majoritar;    
Referatul de specialitate al Biroului financiar-contabil şi resurse umane nr. 2151  din 18.04.2017 
privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului si 
raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2016, al SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI 
PROTECTIE RICIU SRL, 
Expunerea de motive a Primarului comunei Rîciu, nr.2150 din 18.04.2017; 
Actul Constitutiv al SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECTIE RICIU SRL, care la  CAP. IV, ART. 
10.12. alin (1), prevede că în termen de trei luni de la încheierea exerciţiului financiar, asociatul 
unic, va aproba situaţiile financiare anuale, întocmite, verificate sau auditate, potrivit legii.   
Avand  în vedere: 
Prevederile art.35 din LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) a 
contabilităţii; 
Prevederile ORDONANŢEI nr. 64 din 30 august 2001 (*actualizată*) privind repartizarea profitului 
la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau 
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome; 
Prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)(*actualizată*) privind 
societăţile***); 
Prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale;  
Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate; 



În temeiul  art.36, alin.(2), lit. “a”, alin.(3) lit. “b”, alin. (4) lit. “a”, alin. (6) pct.19 lit. “f”, art. 45, alin. 
(1) si 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 bilanţul contabil, contul de profit si pierdere, repartizarea profitului si raportul 
administratorului pentru exercitiul financiar 2016 la SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECTIE 
RICIU SRL, conform anexelor 1-27. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroului financiar-contabil şi 
resurse umane. 
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; 
 SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECTIE RICIU SRL; 
 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                                                                                   

      Ulieşan Sebastian                                                                           Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
          �…………………                                                                        � ……………………….                                                                                 
 

 
 

 
                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 32 din  27 aprilie 2017 

 
privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului si 
raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2016 la SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI 
RICIU SRL. 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27 aprilie 2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 86 din 
19.04.2017, 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 
Situaţiile financiare anuale ale SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL, la care Consiliul Local  
este asociat unic;    
Referatul de specialitate al Biroului financiar-contabil şi resurse umane nr.2153 din 18.04.2017 privind 
aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului si raportul 
administratorului pentru exercitiul financiar 2016, al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL,  
Expunerea de motive a Primarului comunei Rîciu, nr.2152  din data de 18.04.2017; 
Actul Constitutiv al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL, care la  CAP. IV, ART. 10.12. alin (1), 
prevede că în termen de trei luni de la încheierea exerciţiului financiar, asociatul unic, va aproba 
situaţiile financiare anuale, întocmite, verificate sau auditate, potrivit legii.   
Avand  în vedere: 
Prevederile art.35 din LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) a 
contabilităţii; 
Prevederile ORDONANŢEI nr. 64 din 30 august 2001 (*actualizată*) privind repartizarea profitului la 
societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de 
stat, precum şi la regiile autonome; 
Prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)(*actualizată*) privind societăţile***); 
Prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale;  
Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate; 
În temeiul  art.36, alin.(2), lit. “a”, alin.(3) lit. “b”, alin. (4) lit. “a”, alin. (6) pct.19 lit. “f”, art. 45, alin. (1) 
si 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 bilanţul contabil, contul de profit si pierdere, repartizarea profitului si raportul 
administratorului pentru exercitiul financiar 2016 la SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL, 
conform anexelor 1-29. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroului financiar-contabil şi resurse 
umane. 
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; 
 SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL; 
 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                                                                                   
           Ulieşan Sebastian                                                                      Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
         �…………………                                                                          � ……………………….                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 33 din  27 aprilie 2017 

 
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE 
RÎCIU SRL, pentru anul 2017.  
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27 aprilie 2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 86 din 
19.04.2017, 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 
Raportul Biroului financiar-contabil şi resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr.2155/18.04.2017, expunerea de motive a primarului comunei Rîciu, în calitate de 
iniţiator,  
Luând în discuţie Raportul întocmit de SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU SRL, prin care se 
propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al acestei societăţi pe anul 2017; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2013, prin care SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI 
PROTECŢIE RÎCIU SRL prin care a fost înfiinţată ca societate comercială, având ca acţionar unic Consiliul 
Local al comunei Rîciu; 
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 21 august 2013(*actualizată*) privind 
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 
majoritară de fundamentare a acestuia, întocmit de către unii operatori economici; 
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice 
locale;   
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), respectiv alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), ale art. 45 
alin. (2), precum 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 Bugetul de venituri şi cheltuieli al SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU SRL pe 
anul 2017, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea de către Asociaţi. 
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează administratorul societăţii. 
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei  Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar-contabil şi resurse umane; 
 SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU SRL; 
 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                                                                                   
             Ulieşan Sebastian                                                                           Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
                    �…………………                                                                              � ……………………….                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 34  din  27 aprilie 2017 

 
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU 
SRL, pentru anul 2017.  

 
 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27 aprilie 2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 86 din 
19.04.2017, 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 
Raportul Biroului financiar-contabil şi resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr. 2157/18.04.2017, expunerea de motive a primarului comunei Rîciu, în 
calitate de iniţiator,  
Luând în discuţie Raportul întocmit de SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL, prin care se 
propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al acestei societăţi pe anul 2017; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2012, prin care SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODARESTI RICIU SRL a fost înfiinţată ca societate comercială, având ca acţionar unic Consiliul 
Local al comunei Rîciu; 
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 21 august 2013(*actualizată*) 
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 
majoritară de fundamentare a acestuia, întocmit de către unii operatori economici; 
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice 
locale,   
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), respectiv alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), ale art. 45 
alin. (2), precum 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 Bugetul de venituri şi cheltuieli al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL 
pe anul 2017, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea de către Asociatul unic. 
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează administratorul societăţii. 
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei  Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar-contabil şi resurse umane; 
 SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL; 
 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                                                                                   
           Ulieşan Sebastian                                                                                 Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
                    �…………………                                                                              � ……………………….                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 35 din  27 aprilie 2017 

 
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Rîciu pentru anul 2017 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27 aprilie 2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 86 
din 19.04.2017, 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 
-adresa nr. 3412043 din 29.03.2017 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea“ al 
Judeţului Mureş; 
-expunerea de motive înregistrată sub nr. 2158 din 18.04.2017   întocmită de  domnul VASU  IOAN  
primarul comunei Rîciu; 
-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Rîciu. 
În conformitate cu prevederile: 
Ordinului nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de aprobare a P.A.A.R., şi a structurii cadru;  
Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, (*republicată*) - (*actualizată*); 
Ordinului 1184/2006, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de 
evacuare in situatii de urgenta; 
Ordinului 886/2005, pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national integrat de 
instiintare, avertizare si alarmare a populatiei; 
HG 1075/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind apărarea împotriva efectelor dezastrelor 
produse de seisme şi/sau alunecări de teren; 
HG 1286/2004 privind aprobarea Planului general de măsuri preventive pentru evitarea şi 
reducerea efectelor inundaţiilor; 
În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit.“d“, alin. (6) lit. .“a“ pct.8, art.45,  art.115 alin.(1) lit.“b“ şi 
alin. (7) 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 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Rîciu pentru anul 2017, 
conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea“ al Judeţului Mureş; 
 S.V.S.U. Rîciu; 
 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                                                                                   
      Ulieşan Sebastian                                                                                      Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
          �…………………                                                                                � ……………………….                                                                                 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 36  din  31 mai 2017 

 
privind aprobarea protocolului de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public " 
OPERATIVITATE ÎN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII", încheiat între Consiliul Local 
Rîciu şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş. 
 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.05.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 100  din  23 
mai  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, 
Având în vedere Proiectul de interes public „Operativitate în intervenţie pentru siguranţa 
comunităţii“ prin care structurile de poliţie vor executa periodic acţiuni pentru creşterea gradului de 
ordine şi siguranţă prin eficientizarea activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii, creşterea 
operativităţii în intervenţia la evenimente şi reducerea gradului de victimizare a cetăţeanului 
insclusiv a numărului de victime a accidentelor de circulaţie rutieră. 
Văzând expunerea de motive nr.2620 din 22.05.2017, prezentată de d-l Primar Ioan Vasu cu privire la 
protocolul de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public " OPERATIVITATE ÎN 
INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII", încheiat între Consiliul Local Rîciu şi Inspectoratul 
de Poliţie Judeţean Mureş; 
Ţinând cont  de prevederile: 
Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale; 
Legii nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*); 
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 (*actualizată*)privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne**); 
HOTĂRÂRII nr. 1.040 din 13 octombrie 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine publică 
2010-2013; 
HOTĂRÂRII nr. 787 din 25 iulie 2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
autorităţii teritoriale de ordine publica; 
LEGII nr. 333 din 8 iulie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor*); 



ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (**republicată**)(*actualizată*) privind 
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români**); 
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale; 
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d,e, alin. (6) lit.a) pct.7, alin.(7) lit.a) şi  art. 45 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 (1) Se aprobă protocolul de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public " 
OPERATIVITATE ÎN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII", încheiat între Consiliul Local 
Rîciu şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
          (2) Perioada de derulare a prezentului protocol începe la data semnării de către părţile 
semnatare şi durează până la 31.12.2017. 
Art.2. Se mandatează Primarul Comunei Rîciu cu semnarea protocolul de cooperare.  
Art.3.Şeful Secţiei 3 Poliţie Rurală Rîciu/Postului de Poliţie Rîciu, va prezenta Consiliului Local Rîciu, în 
luna decembrie, o informare anuală referitoare la măsurile intreprinse în îndeplinirea atribuţiilor 
specifice, precum şi primarului informări trimestriale, în prima lună a trimestrului următor, sau ori de 
câte ori este nevoie despre evoluţia fenomenelor antisociale şi modul în care au fost îndeplinite 
sarcinile pe plan local, în caz contrar protocolul de cooperare se reziliază de plin drept. 
Art.4. Primarul comunei Rîciu răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
  Secţiei 3 Poliţie Rurală Rîciu; 
 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                                                                                   
      Ulieşan Sebastian                                                                                      Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
     �……………………….                                                                                � ……………………….                                                                                 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

   
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 37  din 31 mai 2017 

 

 
privind aprobarea  RAPORTULUI DE EVALUARE  a  performanţelor profesionale  pe anul  2016 a  
secretarului  unităţii administrativ -teritoriale  comuna   Rîciu.    
 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.05.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 100  din  23 
mai  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, nr. 2622 din data de 23.05.2017 precum şi raportul 
comisiilor de specialitate;  
În baza prevederilor: 
-Legii nr.188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare-
art.69; 
-H.G nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completările ulterioare-art.107, alin.(2), lit.d; 
În scopul formării unui corp profesionist de funcţionari publici, evaluarea performanţelor profesionale 
individuale ale funcţionarilor publici stabileşte cadrul general pentru: 
a) corelarea obiectivă dintre activitatea funcţionarului public şi cerinţele funcţiei publice; 
b) aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin 
compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor individuale stabilite cu rezultatele obţinute în mod 
efectiv; 
c) asigurarea unui sistem motivaţional, prin recompensarea funcţionarilor publici care au obţinut 
rezultate deosebite, astfel încât să fie determinată creşterea performanţelor profesionale individuale; 
d) identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, pentru îmbunătăţirea rezultatelor 
activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite- art. 106; 
-Evaluarea funcţionarilor publici are următoarele componente: 
a) evaluarea gradului şi modului de atingere a obiectivelor individuale-art. 109; 



b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă. 
-Potrivit art. 113  „notarea obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă se face parcurgându-
se următoarele etape: 
a) fiecare obiectiv se apreciază cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a obiectivului 
respectiv, în raport cu indicatorii de performanţă; 
b) fiecare criteriu de performanţă se notează de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea îndeplinirii 
criteriului de performanţă în realizarea obiectivelor individuale stabilite. 
Pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor se face media aritmetică a notelor 
acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv, inclusiv a obiectivelor individuale revizuite, dacă s-a 
impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate. 
Pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă se face media aritmetică 
a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu. 
Punctajul final al evaluării anuale este media aritmetică a notelor obţinute pentru obiectivele 
individuale şi criteriile de performanţă, potrivit alin. (2) şi (3). 
Semnificaţia notelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - 
nivel maxim. 
Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează art.117: 
a) între 1,00-2,00-nesatisfăcător; 
b) între 2,01-3,50-satisfăcător; 
c) între 3,51-4,50-bine; 
d) între 4,51-5,00 -foarte bine. 
In temeiul art.36 alin.(2) lit  “a”  alin.(3)  lit.”b” şi  art. 45  alin .(1) 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 propune acordarea calificativului  FOARTE BINE pentru îndeplinirea obiectivelor, precum şi 
pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului 
comunei Rîciu, pe anul 2016, conform raportului de evaluare prezentat în anexă. 
Art.2. (1) Se propune Primarului comunei Rîciu întocmirea Raportului de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale ale secretarului comunei Rîciu pe anul 2016, conform calificativului de 
evaluare propus. 
(2) Raportul de evaluare semnat de evaluator nu se contrasemnează, potrivit art. 118 alin. (1) din  
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 D-lui Dunca Ioan- secretar; 
 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,                                                                                   
    Ulieşan Sebasian                                                                                      Secretar: Dunca Ioan                                                                                                         
    � ……………………….                                                              �……………………                                                      



 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr.38 din  31 mai 2017 

privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru păşunile aflate pe teritoriul comunei 

Rîciu 

 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.05.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 100  
din  23 mai  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, 
Luând act de: 

Obligaţia legală de a supune spre analiză şi aprobare către autoritatea deliberativă 
Amenajamentul pastoral pentru păşunile aflate pe raza teritorială a comunei Rîciu, proiect 
care a fost întocmit conform Ghidului cadru elaborat de Institutul de Cercetare – Dezvoltare 
pentru pajişti Braşov, 
Raportul de specialitate nr.2624 din 23.05.2017 întocmit de către persoana cu atribuţii în 
domeniu din cadrul Compartimentului agricol, cadastru şi relaţii publice; 
Expunerea de motive nr.2625 din 23.05.2017, prezentată de către Primarul comunei Rîciu, 
Avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, 
Având în vedere: 
Prevederile art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; 
Prevederile art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
Prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
Prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) raportate la cele ale alin. (5) lit. a)  şi cele ale alin. 
(6) lit. a) punctul 18, combinate cu cele ale art. 120, art. 123, alin. (1) şi art. 124  şi art. 115 
alin. (3) şi alin.(5) – alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare; 
Prevederile art. 9 din Ordonanţa 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; 
Strategia privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel 
naţional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul nr. 226/235/2003 al ministrului 
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice, modificată şi 



completată prin Ordinul ministerului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 210/2009 şi  
nr. 541/2009, 
Prevederile art. 8 alin. (1), alin. (2) din H.G. nr. 1064 din 2013 privind aprobarea Normelor 
Metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991;  
Prevederile H.G. nr.78 din 4  februarie 2015 privind modificarea şi completarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991;  
Prevederile Hotărârii nr. 119 din 24.09.2015 a Consiliului Judeţean Mureş, privind 
modificarea şi completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.184/2014 
privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2015 bugetului propriu al 
judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş 
Prevederile Ordinului MADR nr.544 din 21 iunie 2013 privind metodologia de calcul a 
încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte, 
Prevederile Ordinului MADR/MDRAP nr.407/2013 privind contractele cadru de concesiune şi 
închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor şi 
municipiilor, 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (9); ale art. 39 alin. (1); ale art. 45 
alin. (1); ale art. 61 alin. (2); ale art. 115 alin. (1) lit. b) şi ale art. 117 lit. a) 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.  (1) Se aprobă Amenajamentul pastoral pentru, păşunile aflate pe teritoriul comunei 
Rîciu, prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
              (2) Amenajamentul prevăzut la alin. (1) reprezintă actul administrativ prin care se 
gestionează păşunile aflate pe teritoriul comunei şi este valabil pe o perioadă de 10 ani. 
Art. 2. Primarul comunei Rîciu va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri şi va elibera extrase din  amenajamentul pastoral utilizatorilor de păşunii în condiţiile 
legii. 
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în 
termenul prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Compartimentului agricol, cadastru şi relaţii cu publicul; 
 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                                                                                   

Ulieşan Sebastian                                                                                      Secretar: Dunca Ioan 

�…………………                                                                          � ……………………….                                                                                 
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JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 39  din  31 mai 2017 

 
 
privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Primăria  comunei Rîciu şi Asociaţia 
pentru dezvoltare şi cultură Mureş (ASDECUM TG. MUREŞ), în scopul realizării în parteneriat a 
Festivalului Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi ”In Memoriam Vasile Conţiu” 
Ediţia a VI-a Rîciu, ce se va desfăşura  în perioada 18-20 iulie 2017. 
 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.05.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 100  din  
23 mai  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, 
Având în vedere: 
Adresa Asociaţiei pentru dezvoltare şi cultură Mureş (ASDECUM TG. MUREŞ), înregistrată la 
Primăria comunei Rîciu sub nr. 2607/22.05.2017 prin care solicită Primăriei comunei Rîciu 
realizarea în parteneriat a Festivalului Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi ”In 
Memoriam Vasile Conţiu” Ediţia a VI-a Rîciu, ce se va desfăşura  în perioada 18-20 iulie 2017; 
Expunerea de motive prezentată de către dl Primar Ioan Vasu, în calitatea sa de iniţiator, 
înregistrată sub nr. 2626 din 23.05.2017. 
Avizul comisiei  pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si 
protectie sociala, protectie copii, tineret si sport; 
Avizul comisiei  pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si 
urbanism; 
Prevederile Hotărârii Consiliului Local Rîciu nr.25  din 30 martie 2017 privind aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli al comunei Rîciu şi a  listei de investitii pe anul 2017; 
Prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale;  
În temeiul art.36, alin.(1), alin.(2), lit.d), alin.(4), lit.a), alin.(6), lit.a), pct.4, art.39, alin.(1), şi art.45 
din Legea nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul 
local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

 


