
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

   
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

22 august 2016 
 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2017  
 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.08.2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr.152 din  
23.08.2016, 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.3663 din 22.08.2017 a primarului IOAN VASU cu privire la  rectificarea 
bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017; 
Având în vedere: 

       -Prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 
-Prevederile art 19  alin.1 lit."a" din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele 
publice locale,   
Ţinând seama de avizul compartimentului de specialitate al primăriei-contabilitate şi avizul comisiei 
de specialitate a consiliului local; 
În conformitate art 36 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit "a", art 115 alin (1) lit. "b" şi art 45 alin.(2)  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. Se aprobă  rectificarea bugetului local pe anul 2017, după cum urmează: 
LA VENITURI                           
LA CHELTUIELI                   
Sinteza bugetului local pe anul 2017 pe capitole se prezintă astfel: 
 
 
 
 
 
 



VENITURI TOTAL  COD 10.425.000 210.000 10.662.000 

Impozit pe venit din transferuri imobiliare 03.18.     

Cote defalcate din impozit pe venit  04.01 564.000  564.000 

Sume alocate de cons judetean pt echilibrare04.04 1.255.000  1.255.000 

Impozit pe clădiri 07.01,00 250.000  250.000 

Impozit pe teren 07.02.00 510.000 140.000 650.000 

Taxe judiciare de timbru 07.03.00 12.000  12.000 

Taxa pe valoare adaugată 11.02.00 2.428.000  2.428.000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05 16.000  16.000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06,00 562.000  562.000 

Taxă mijloace transport 16.02.02 160.000 30.000 190.000 

Alte impozite si taxe  18.50.00 320.000 40.000 360.000 

Venituri din concesiuni închirieri 30.05.00 80.000  80.000 

Venituri din amenzi 35.00.00 110.000  110.000 

Subventii de la bugetul de stat catre bug. Locale42.20.00 417.000  417.000 

Finantarea PNDL 42.65.00 140.000  140.000 

Alte subventi primite de la adm. centrala 43.20.00 1.723.000  1.723.000 

Sume alocate ANCPI 43,34,00 135.000  135.000 

Programe FADR 48,04,01 885.000  885.000 

Programe FADR 48.04.03 885.000  885.000 

 
CHELTUIELI TOTAL COD 10.425.000 210.000 10.662.000 

Autorităţi publice  51.02 1.371.000 70.000 1.441.000 

Alte servicii publice generale  54.02 418.000 -40.000 378.000 

Invăţământ  65.02 1.945.000  1.945.000 

Cultură  67.02 2.842.000  2.842.000 

Asistenţă socială 68.02 477.000  477.000 

Servicii de dezvoltare publică  70.02 620.000 -80.000 540.000 

Protecţia mediului 74.02 2.148.000 -100.000 2.048.000 

Alte acţiuni generale  80.02  4.000  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 627.000 360.000 987.000 

 
 

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului local  pe anul 2017, conform situaţiei anexate. 
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi biroul financiar 
contabil şi resurse umane. 
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; 
 Trezoreriei Tg. 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. 

 

PRIMAR,                                                                              Vizat pentru legalitate 
Ioan  Vasu                                                                             Secretar: Dunca Ioan 

        � ……………………….                                                � …………………… 

 



   

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  22  august  2017 

 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2017, al SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.08.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.152 din  
23.08.2017, 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:  
Cererea nr.3404/27.07.2017 a dnei Morariu Leontina-administrator la SC Servicii Edilitar-
Gospodăreşti Rîciu SRL prin care solicită aprobarea  rectificării BVC, anexa nr.2; 
Expunerea de motive cu nr. 3665  din 22.08.2017 a primarului IOAN VASU cu privire la  rectificarea 
bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2017, al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL;  
Hotărârea nr. 31/2012 privind înfiinţarea SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL;  
Ţinând cont de prevederile: 
Legii  nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii; 
Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 
Legii nr.273/din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal,  
Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările si completările ulterioare 
ORDINULUI nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de 
venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia 
Legii bugetului asigurărilor sociale de stat nr.7/16.02.2017; 
În conformitate art 36 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit "a", art 115 alin (1) lit. "b" şi art 45 alin.(2)  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. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2017, al SC SERVICII 
EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL, conform anexei care constituie parte integrantă a prezentei  
hotărâri.  



Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei, biroul 
financiar contabil şi resurse umane şi  SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL, prin 
administrator Morariu Leontina.  
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-GOSPODĂREŞTI 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. 
 
 
 
 
 
 

 
                    Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate, 
              IOAN VASU                                                                         Secretar-Dunca Ioan     
 
             � ………………………….....                                                    � ………………………. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  22  august  2017 

 
 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2017, al SC SERVICII EDILITARE-
PAZA SI PROTECTIE RÎCIU SRL  
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.08.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.152 din  
23.08.2017, 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:  
Cererea nr.3405/27.07.2017 a dnei Morariu Leontina-administrator la SC Servicii Pază şi Protecţie 
Rîciu SRL prin care solicită aprobarea  rectificării BVC; 
Expunerea de motive cu nr.3667 din 22.08.2017 a primarului IOAN VASU cu privire la  rectificarea 
bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2017, al SC SERVICII EDILITARE-PAZA SI PROTECTIE RÎCIU 
SRL;  
Ţinând cont de prevederile: 
Legii  nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii; 
Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 
Legii nr.273/din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal,  
Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările si completările ulterioare 
ORDINULUI nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de 
venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 
Legii bugetului asigurărilor sociale de stat nr.7/16.02.2017; 
În conformitate art 36 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit "a", art 115 alin (1) lit. "b" şi art 45 alin.(2)  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. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2017, al SC SERVICII 
EDILITARE-PAZA SI PROTECTIE RÎCIU SRL, conform anexei care constituie parte integrantă a 
prezentei  hotărâri.  
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei, biroul 
financiar contabil şi resurse umane şi SC SERVICII EDILITARE-PAZA SI PROTECTIE RÎCIU SRL, prin 
administrator Morariu Leontina. 
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-PAZA SI PROTECTIE 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. 
 
 
 
 
 
 

 
                    Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate, 
              IOAN VASU                                                                         Secretar-Dunca Ioan     
 
             � ………………………….....                                                    � ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din 22  august  2017 

 
 
 

privind  aprobarea actului adiţional la contractul de prestări servicii nr.2166/12.05.2014  încheiat 
cu  SC Servicii Edilitare Pază şi Protecţie Rîciu SRL. 
 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.08.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.152 din  
23.08.2017, 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. 3669  din  22.08.2017 a primarului IOAN VASU cu privire la  aprobarea 
actului adiţional la contractul de prestări servicii nr.2166/12.05.2014  încheiat cu  SC Servicii 
Edilitare Pază şi Protecţie Rîciu SRL. 
Ţinând cont de prevederile: 
Hotărârii Consiliului Local nr.  61/2013, privind  înfiinţarea SC SERVICII EDILITARE-PAZA SI 
PROTECTIE RÎCIU SRL;  
Contractului de prestări servicii nr.2166/12.05.2014  încheiat cu  SC Servicii Edilitare Pază şi 
Protecţie Rîciu SRL; 
Legii nr.333 din 8 iulie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor*) 
Legii nr. 98 din 19 mai 2016 (*actualizată*) privind achiziţiile publice; 
În conformitate art 36 alin.(2) lit."d", alin.(4) lit "a", art 45 alin.(2)  lit."a" 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 actul adiţional nr.4 la contractul de prestări servicii nr.2166/12.05.2014 încheiat cu  
SC Servicii Edilitare Pază şi Protecţie Rîciu SRL, care modifică valoarea lunară a contractului, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.2.Se aprobă pretul contractului, la valoarea de 9.900, valoare fără TVA. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei, biroul 
financiar contabil şi resurse umane şi  SC Servicii Edilitare Pază şi Protecţie Rîciu SRL, prin 
administrator Morariu Leontina.  
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. 
 
 
 
 
 
 

 
Primar,                                                                                         Avizat pentru legalitate, 
IOAN VASU                                                                                      Secretar-Dunca Ioan    
� ………………………….....                                                                        � ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din 22  august  2017 

 

 
privind aprobarea devizului de lucrari- reparatii emis de SC Goldfit Service SRL Sângeorgiu de 
Mureş, pentru autospeciala cu nr. de înmatriculare MAI 26591, apartinând Postului de Poliţie 
Rîciu. 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.08.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.152 din  
23.08.2017, 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.5000245/03.08.2017 a Postului de Poliţie Rîciu, prin care ne înaintează devizul de lucrări-
reparaţii emis de SC Goldfit Service SRL Sângeorgiu de Mureş, pentru autoturismul cu nr. de 
înmatriculare MAI 26591, apartinând Postului de Poliţie Rîciu; 
-Expunerea de motive cu nr.3671 din 22.08.2017 a primarului IOAN VASU cu privire la  aprobarea 
devizului de lucrari- reparatii emis de SC Goldfit Service SRL Sângeorgiu de Mureş, pentru 
autoturismul cu nr. de înmatriculare MAI 26591, apartinând Postului de Poliţie Rîciu. 
Ţinând cont de prevederile: 
Hotărârii Consiliului Local 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; 
Secţiunii III, art.3, alin.5 din Protocolul de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public " 
OPERATIVITATE ÎN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII", 
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 GUVERNULUI nr.779/2015 – privind aprobarea Strategiei naționale de ordine și 
siguranță publică 2015-2020;  



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**); 
Întemei cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale; 
În conformitate cu art. 36 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit "a", art .115 alin (1) lit. "b" şi art. 45 alin.(2)  
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. Se aprobă devizul de lucrari-reparatii emis de SC Goldfit Service SRL Sângeorgiu de Mureş, 
pentru autospeciala cu nr. de înmatriculare MAI 26591, apartinând Postului de Poliţie Rîciu, în 
vederea emiterii facturii. 
Art.2. Primarul comunei Rîciu şi Biroul financiar contabil şi resurse umane, răspund de ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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; 
  Secţiei 3 Poliţie Rurală Rîciu/Postului de Poliţie 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. 

 
 

 

 

 

 

Primar,                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 
IOAN VASU                                                                                          Secretar-Dunca Ioan     
 
� ………………………….....                                                                        � ………………………. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din 22  august  2017 

 

 
privind vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Rîciu 
 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.08.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.152 din  
23.08.2017, 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:  
Cererea dlui Moldovan Cornel nr.3714/25.08.2017 prin care solicită cumpărarea suprafeţei de 800 
mp  teren arabil intravilan, situate în satul Ulieş, 
Cererea dlui Cozoş Petru nr. 3715/25.08.2017, administrator al SC Vladoru SRL Coasta Mare, care 
deţine 2 spaţii comerciale cu destinaţia de comerţ, şi solicit cumpărarea terenurilor pe care se află 
construcţiile respective. 
Expunerea de motive cu nr.3673 din 22.08.2017 a primarului IOAN VASU cu privire la  vanzarea 

unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Rîciu; 
Ţinând cont de prevederile: 
HOTĂRÂRII nr. 168 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică; 
Art.13 din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii; 
Art. 123 alin. (1-4) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) 
administraţiei publice locale 
În conformitate art 36 alin.(2) lit."c", alin.(5) lit "b", 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 vânzarea terenului proprietatea privată în suprafaţă de 400 mp, Coasta Mare nr.22, 
înscris în CF nr.50998 cu dreptul de preemţiune conform art.123, alin. 3,4 din Legea nr.215/2001, 
către proprietarul imobilului )clădire) SC Vladoru SRL conform Autorizaţiei de Construire nr........ 
Art.2. Se aprobă vânzarea terenului proprietatea privată în suprafaţă de 171 mp, Rîciu, , înscris în CF 
nr.50123 cu dreptul de preemţiune conform art.123, alin. 3,4 din Legea nr.215/2001, către 
proprietarul imobilului clădire) SC Vladoru SRL conform Autorizaţiei de Construire nr........ după 
efectuarea dezmembrării. 
Art.3. Se aprobă vânzarea terenului proprietatea privată în suprafaţă de 800 mp Rîciu, înscris în CF 
nr.51103, nr.cadastral 273 prin licitatie publică. 
Art.4. Se aprobă întocmirea Rapoartelor de evaluare întocmite de evaluator autorizat, privind 
determinarea valorii terenului, în vederea vânzării cu dreptul de preemţiune conform art.123, alin. 
3,4 din Legea nr.215/2001 pentru suprafeţele de teren de la art.1 şi 2 şi determinarea valorii 
terenului, în vederea vânzării prin licitaţie publică pentru suprafaţa de teren de la art.3. 
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Primarul prin aparatul de specialitate. 
Art.6. 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. 

 
 

 
Primar,                                                                                         Avizat pentru legalitate, 
IOAN VASU                                                                                      Secretar-Dunca Ioan    
� ………………………….....                                                                        � ………………………. 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din 22  august  2017 

 
 

privind atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a 
comunei catre SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL avand ca actionar unic comuna Rîciu 
prin Consiliul Local 
 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.08.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.152 din  
23.08.2017, 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 in considerare: 
Actul constitutiv al SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL, 
Cerificatul de înregistrare Seria B, nr.3572474 al SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL, având 
ca activitate principală: Colectarea deşeurilor nepericuloase-cod CAEN 3811; 
Hotararea Consiliului local Rîciu nr. 31/2012 privind înfiinţarea SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL;  
Raportul de specialitate nr. 3676 din 22.08.2017  prin care se propune atribuirea directa a 
contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei către SC Servicii 
Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL avand ca actionar unic comuna Rîciu prin Consiliul Local; 
Expunerea de motive a Primarului comunei Rîciu nr. 3675 din 22.08.2017 directa a contractului de 
delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei către SC Servicii Edilitar-
Gospodăreşti Rîciu SRL avand ca actionar unic comuna Rîciu prin Consiliul Local; 
Având in vedere cadrul legal: 
Prevederile art. 1, alin. 2), lit. e), art 8, art. 22, art. 28, alin. (2^1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilitati publice – Republicata, cu modificarile si completarile prevazute de OUG nr. 
58/2016 ( art.II – pct.9, 10); 
Prevederile art. 2 , art. 6, art. 12, alin.1, lit.a) , alin.2-3) , art. 13, lit. a) , art. 14, alin.2) din Legea nr. 
101/2006 – a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 – privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de 
salubrizare a localitatilor, Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 – privind aprobarea Caietului de sarcini 
cadru al serviciului public de salubrizare 



Prevederile OG nr. 71/2002 (*actualizată*) privind organizarea si functionarea serviciilor publice 
de administrare a domeniului public si privat de interes local, 
Prevederile HG nr. 955/2004 (*actualizată*) pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a 
Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, 

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."d", alin.6 lit.a pct.9 si 14, ale art.45 alin.2,art.115 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 aproba Studiul de oportunitate privind atribuirea directa a contractului de delegare a 
gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei catre SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL 

avand ca actionar unic comuna Rîciu prin Consiliul Local. (Anexa 1). 
Art.2.Se aproba contractul de delegare a gestiunii, prin atribuirea directa a gestiunii serviciului 
public de salubrizare a comunei catre SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL avand ca actionar 
unic comuna Rîciu prin Consiliul Local (Anexa 2). 
Art.3.Se mandateaza Primarului comunei Rîciu cu semnarea contractului de delegare a gestiunii 
serviciului public de salubrizare a comunei catre SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL. 
Art.4.Se aproba Regulamentul de organizare si functionarea al serviciului comunitar de utilitate 
publica. (Anexa 3) 
Art.5.Se aproba Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii pentru unele servicii comunitare de 
utilitati publice ale comunei Rîciu (Anexa 4). 
Art.6.Se aprobă lista  mijloacelor fixe din  domeniul public si privat al  comunei Rîciu care vor fi 
date in administrarea  SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL, prin contractul de delegare. 
(Anexa 5) 
Art.7.Cu aducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul comunei si SC   Servicii 
Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL, prin administrator Morariu Leontina. 
Art.8.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-Gospodăreşti 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. 
 
 

 
Primar,                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 
IOAN VASU                                                                                          Secretar-Dunca Ioan     
 
� ………………………….....                                                                        � ……………………… 
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2016-2020 

   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
22 august 2016 

 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2017  

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.08.2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr.152 din  
23.08.2016, 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.3663 din 22.08.2017 a primarului IOAN VASU cu privire la  rectificarea 
bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017; 
Având în vedere: 

       -Prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 
-Prevederile art 19  alin.1 lit."a" din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele 
publice locale,   
Ţinând seama de avizul compartimentului de specialitate al primăriei-contabilitate şi avizul comisiei 
de specialitate a consiliului local; 
În conformitate art 36 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit "a", art 115 alin (1) lit. "b" şi art 45 alin.(2)  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. Se aprobă  rectificarea bugetului local pe anul 2017, după cum urmează: 
LA VENITURI                           
LA CHELTUIELI                   
Sinteza bugetului local pe anul 2017 pe capitole se prezintă astfel: 
 
 
 
 
 
 



VENITURI TOTAL  COD 10.425.000 210.000 10.662.000 

Impozit pe venit din transferuri imobiliare 03.18.     

Cote defalcate din impozit pe venit  04.01 564.000  564.000 

Sume alocate de cons judetean pt echilibrare04.04 1.255.000  1.255.000 

Impozit pe clădiri 07.01,00 250.000  250.000 

Impozit pe teren 07.02.00 510.000 140.000 650.000 

Taxe judiciare de timbru 07.03.00 12.000  12.000 

Taxa pe valoare adaugată 11.02.00 2.428.000  2.428.000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05 16.000  16.000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06,00 562.000  562.000 

Taxă mijloace transport 16.02.02 160.000 30.000 190.000 

Alte impozite si taxe  18.50.00 320.000 40.000 360.000 

Venituri din concesiuni închirieri 30.05.00 80.000  80.000 

Venituri din amenzi 35.00.00 110.000  110.000 

Subventii de la bugetul de stat catre bug. Locale42.20.00 417.000  417.000 

Finantarea PNDL 42.65.00 140.000  140.000 

Alte subventi primite de la adm. centrala 43.20.00 1.723.000  1.723.000 

Sume alocate ANCPI 43,34,00 135.000  135.000 

Programe FADR 48,04,01 885.000  885.000 

Programe FADR 48.04.03 885.000  885.000 

 
CHELTUIELI TOTAL COD 10.425.000 210.000 10.662.000 

Autorităţi publice  51.02 1.371.000 70.000 1.441.000 

Alte servicii publice generale  54.02 418.000 -40.000 378.000 

Invăţământ  65.02 1.945.000  1.945.000 

Cultură  67.02 2.842.000  2.842.000 

Asistenţă socială 68.02 477.000  477.000 

Servicii de dezvoltare publică  70.02 620.000 -80.000 540.000 

Protecţia mediului 74.02 2.148.000 -100.000 2.048.000 

Alte acţiuni generale  80.02  4.000  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 627.000 360.000 987.000 

 
 

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului local  pe anul 2017, conform situaţiei anexate. 
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi biroul financiar 
contabil şi resurse umane. 
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; 
 Trezoreriei Tg. 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. 

 

PRIMAR,                                                                              Vizat pentru legalitate 
Ioan  Vasu                                                                             Secretar: Dunca Ioan 

        � ……………………….                                                � …………………… 
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Primar, 
IOAN VASU 

  � ………………………. 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2017  

 

Informaţii de bază 

Analizand structura veniturilor si a cheltuielilor precum si lucrarile necesare a se efectua in anul 2017  propun 
urmatoarele modificari in vederea rectificarii bugetului propriu al UAT COMUNA RICIU: 
Cote si sume defalcate din impozit pe venit  cod 04.01. : 564.000  lei     
Cote si sume defalcate din impozit pe venit  cod 04.02. : 1.255.000  lei   
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor cod 11.02.02 = 2.428.000 
lei, suma cu destinaţie precisă astfel: salarii învaţamânt 1.759.000 lei, cheltuieli materiale învaţământ 168.000 lei, 
tichete sociale 12.000, indemnizaţii asistenti personali pentru persoane cu handicap  468.000 lei, ajutor pt. incalzirea 
locuintei 9.000 lei, sume repartizate pentru finantarea cheltuielilor cu serviciile publice comunitare, evidenta 
apersoanelor 12.000 lei  
Sume din TVA pentru drumuri cod 11.02.06: 16.000  lei    
Sume din TVA pentru echilibrare cod 11.02.06: 562.000  lei 
Din impozite si taxe locale preconizam a se incasa suma de 1.652.000 lei  
Subventii si fonduri 4.185.000 lei   
Suma totala la partea de venituri este : 10.662.000 lei 
În urma calculului sumelor pe care am stabilit a le încasa, am analizat modul cum repartizăm sumele pe cheltuieli şi vă  
propun următoarele:      
Vă prezint lucrările mai importante care au fost prevăzute în buget pentru a fi cheltuite:     
La cap 51" Autorităţi executive "mai avem de platit pt.  renovarea dispensarului uman Riciu suma de 80.000 lei, 
pentru finalizarea lucrarilor la capela din cimitirul din localitatea Riciu suma de 30.000 lei, precum si alte cheltuieli de 
functionare. 
Pentru toate acestea am propus suma de 1.441.000 lei.      
La cap 54 "alte servicii publice generale "am propus a cheltui suma de 378.000 lei din care 200.000 lei reprezinta 
cheltuieli cu  paza si SMURD, cheltuieli de intretinerea cladirii unde funcţionează serviciul de urgenţa si pompieri 
precum si pentru functionarea serviciului de evidenta a persoanelor. 
La cap 65"Învăţamânt" am propus a se cheltuie din totalul de 1.945.000 lei cheltuielile de personal 1.759.000 lei, 
174.000 lei cheltuieli de întreţinere şi funcţionare, 12.000 lei tichete sociale pentru gradinita.  
La cap 67"Cultura si sport" propunem a se cheltui suma de 2.842.000 lei, din care 195.000 lei cheltuieli cu bunuri si 
servicii (din care 26.000 lei pt. sport), 100.000 lei suma  pentru sustinerea cultelor, 30.000 lei pentru finalizarea 
construiri săli pt.evenimente in cimitirul din loc, Coasta Mare, 2.517.000 lei pentru realizarea proiectului "reabilitare 

Nr. de înregistrare: 3663 din 22.08.2017 



si modernizare Casa de Cultura Vasile Contiu" . 
La cap 68" Ajutor social"propunem suma de 477.000 lei suma din care se vor plati asistenţii sociali 468.000, 
ajutoarele de încalzire 9.000 lei.  
La cap 70 "Locuinte mediu, iluminat"  am prevăzut a cheltui  suma de 540.000 lei din care se plateşte iluminatul 
public si lucrările de automatizare a iluminatului public 105.000 lei. Asfaltare, amenajare curte bloc 30.000 lei, 
implementarea proiectului „transformare centrala termica in gradinita” 30.000 lei, constructie capela mortuara in 
Sinmartinul de Cimpie 30.000 lei, reactualizare PUG 134.000 lei si 211.000 lei cheltuieli cu bunuri si servicii.  
La cap 74" propunem suma de 2.048.000 lei din care:      
Pentru gestionarea deseurilor si alte cheltuieli de igienizare a mediului suma de 104.000 lei, la reproiectarea si 
punerea in functiune a sistemul de canalizare am propus 80.000 lei alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare 119.000 lei. Tot la acest capitol am propus suma de 1.835.000,00 lei pentru proiectul" reconstructie 
ecologica pe terenuri degradate"      
La cap. 80 "Prevenirea si combaterea dezastrelor" am propus suma de 4.000 lei.     
La cap 84 "Drumuri si poduri" propunem suma de 640.000 lei din care 300.000 lei pentru  modernizare trotuare, 
260.000 lei: strazi principale in comuna Riciu, 80.000 lei pt implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii 
de exploatatie agricola”, 347.000 lei cheltuieli cu bunuri si servicii, intretinere si reparatii drumuri,   
 Analizând gradul de realizare a cheltuielilor pe capitole, am constatat că la bugetul repartizat necesita o reasezare. 
  

VENITURI TOTAL  COD 10.425.000 210.000 10.662.000 

Impozit pe venit din transferuri imobiliare 03.18.     

Cote defalcate din impozit pe venit  04.01 564.000  564.000 

Sume alocate de cons judetean pt echilibrare04.04 1.255.000  1.255.000 

Impozit pe clădiri 07.01,00 250.000  250.000 

Impozit pe teren 07.02.00 510.000 140.000 650.000 

Taxe judiciare de timbru 07.03.00 12.000  12.000 

Taxa pe valoare adaugată 11.02.00 2.428.000  2.428.000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05 16.000  16.000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06,00 562.000  562.000 

Taxă mijloace transport 16.02.02 160.000 30.000 190.000 

Alte impozite si taxe  18.50.00 320.000 40.000 360.000 

Venituri din concesiuni închirieri 30.05.00 80.000  80.000 

Venituri din amenzi 35.00.00 110.000  110.000 

Subventii de la bugetul de stat catre bug. Locale42.20.00 417.000  417.000 

Finantarea PNDL 42.65.00 140.000  140.000 

Alte subventi primite de la adm. centrala 43.20.00 1.723.000  1.723.000 

Sume alocate ANCPI 43,34,00 135.000  135.000 

Programe FADR 48,04,01 885.000  885.000 

Programe FADR 48.04.03 885.000  885.000 

 
CHELTUIELI TOTAL COD 10.425.000 210.000 10.662.000 

Autorităţi publice  51.02 1.371.000 70.000 1.441.000 

Alte servicii publice generale  54.02 418.000 -40.000 378.000 

Invăţământ  65.02 1.945.000  1.945.000 

Cultură  67.02 2.842.000  2.842.000 

Asistenţă socială 68.02 477.000  477.000 

Servicii de dezvoltare publică  70.02 620.000 -80.000 540.000 

Protecţia mediului 74.02 2.148.000 -100.000 2.048.000 

Alte acţiuni generale  80.02  4.000  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 627.000 360.000 987.000 

           



        

 

   

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  

Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2017. 

  

Semnătura 
reprezentantului 

legal 
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Biroul financiar contabil şi resurse umane 
 

 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 
 
Bugetul de venituri si cheltuieli este previziunea veniturilor si a cheltuielilor. 
Bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Riciu pentru anul 2017, s-a intocmit   pe baza situaţiei 
financiare înregistrate  în perioada anterioară precum  si a obiectivelor propuse a se realiza in anul 
2017.  
Pe parcursul anului, in timpul executiei bugetare pot aparea modificari in bugetul de venituri si 
cheltuieli al unei institutii publice, aceasta situatie ducand la rectificarea bugetului in masura 
posibilitatilor existente. 
Avand in vedere art.19 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, potrivit caruia "pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative pot 
aproba rectificarea bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de 
credite." 
In urma analizei situatiilor financiare aferente trimestrului al II-lea, s-a constatat  ca au intervenit 
situatii care genereaza si impun o rectificare bugetara. Se propune o reasezare a sumelor pe capitole si 
in cadrul capitolelor pe subcapitole, articole si alineate, care sa raspunda situatiilor specifice intervenite 
in derularea bugetului pe perioada celor 7 luni din anul 2017 si a obiectivelor ce urmeaza a fi indeplinite 
pana la sfarsitul anului 2017. 
Fata de cele prezentate mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotarare privind rectificarea 
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 conform tabelului anexat. 

 
 
 

Consilier-Rîcean Maria 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  22  august  2017 

 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2017, al SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.08.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.152 din  
23.08.2017, 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:  
Cererea nr.3404/27.07.2017 a dnei Morariu Leontina-administrator la SC Servicii Edilitar-
Gospodăreşti Rîciu SRL prin care solicită aprobarea  rectificării BVC, anexa nr.2; 
Expunerea de motive cu nr. 3665  din 22.08.2017 a primarului IOAN VASU cu privire la  rectificarea 
bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2017, al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL;  
Hotărârea nr. 31/2012 privind înfiinţarea SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL;  
Ţinând cont de prevederile: 
Legii  nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii; 
Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 
Legii nr.273/din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal,  
Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările si completările ulterioare 
ORDINULUI nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de 
venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia 
Legii bugetului asigurărilor sociale de stat nr.7/16.02.2017; 
În conformitate art 36 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit "a", art 115 alin (1) lit. "b" şi art 45 alin.(2)  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. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2017, al SC SERVICII 
EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL, conform anexei care constituie parte integrantă a prezentei  
hotărâri.  



Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei, biroul 
financiar contabil şi resurse umane şi  SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL, prin 
administrator Morariu Leontina.  
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-GOSPODĂREŞTI 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. 
 
 
 
 
 
 

 
                    Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate, 
              IOAN VASU                                                                         Secretar-Dunca Ioan     
 
             � ………………………….....                                                    � ………………………. 
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Primar, 
IOAN VASU 

  � ………………………. 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2017, al SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL 

Informaţii de bază 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.  31/2012, s-a aprobat înfiinţarea SC SERVICII 
EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL. Consiliul Local Rîciu, în conformitate cu Actul 
constitutive al societăţii, Comuna Rîciu are calitatea de asociat unic al SC SERVICII 
EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL, având în acest sens prerogativele stabilite în 
sarcina sa de legislaţia în vigoare. 
În conformitate cu prevederile  Actului constitutiv al societăţii, bugetul de venituri şi 
cheltuieli trebuie supus spre aprobare Consiliului Local  Rîciu. Bugetul de venituri şi 
cheltuieli al societăţii pe anul 2017 a fost aprobat prin HCL nr.34/2017. 
Administratorul SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL solicită rectificarea 
Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, potrivit anexelor. 
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

  

Propunerea spre aprobare 

Stimaţi consilieri,  

În acest sens, în temeiul prevederilor art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
motivat de cele menţionate anterior, considerăm că se poate promova: 

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe 
anul 2017, al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL. 

  

Semnătura reprezentantului 
legal 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2017, al SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL 
 

 
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 reprezintă pentru SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI 
RICIU SRL principalul instrument de programare atât a rezultatelor financiare, cât si a fondurilor 
necesare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern (finanţarea activităţii de exploatare, 
lichidităţilor necesare pentru plata obligaţiilor faţă de salariaţi, furnizori, bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale si protecţiei sociale, acţionari si alţi terţi). 
Datele cuprinse în buget se referă la veniturile, cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza în 
anul financiar 2017 comparativ cu datele preliminate pentru anul 2016. Bugetul de venituri si 
cheltuieli pentru anul 2017 s-a întocmit, având în vedere realizările economico-financiare din anul 
2016, necesitatea adaptării pentru a asigura echilibrul financiar intern, desfășurarea activităţii 
economice în condiţii de eficienţă  si programul fizic de prestaţii estimat pentru anul 2017. 
Ca urmare a celor prezentate administratorul societatii Morariu Leontina solicita aprobarea 
rectificarii bugetului aferent anului 2017. 
Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2017 asigură echilibrul financiar intern, 
desfășurarea activităţii economice în condiţii de eficienţă si îndeplineste următoarele funcţii : 
1.Funcţia de previziune 
2.Funcţia de control a execuţiei financiare 
3.Funcţia de asigurare a echilibrului financiar pentru întreaga activitate a societăţi 
Fundamentarea veniturilor totale  
La stabilirea cifrei de afaceri s-a avut in vedere totalul cheltuielilor necesare pentru desfășurarea 
activităţii economice în condiţii de eficienţă .  
Mentionam faptul ca prognozarea cuantumului veniturilor totale cat si a cheltuielilor estimate ale 
anului 2017 raportate la activitatea celor 8 luni ale anului in curs, necesita aprobarea rectificarii 
bugetului de venituri si cheltuieli aferente anului 2017. 
 În concluzie, veniturile totale necesare a se realiza in anul 2017 sunt în sumă de 151,500 mii lei. 
Fundamentarea cheltuielilor totale  
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Cheltuielile totale au fost stabilite în directă corelaţie cu nivelul cheltuielilor efectuate in anul 2016, 
tinand cont de majorarile salariale intervenite in cursul anului 2017,  valoarea cheltuielilor se va 
modifica prin reducerea acestora. 
Fundamentarea cheltuielilor totale  
Cheltuielile totale au fost stabilite în directă corelaţie cu nivelul cheltuielilor efectuate in anul 2016, 
tinand cont de majorarile salariale intervenite in cursul anului 2017. 

 
Prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 s-au prevazut urmatoarele: 
1. Venituri :                                              151,500 mii lei 
din care : - din activitatea curenta :        151,500 mii lei 
                 - alte venituri din exploatare : ………0……….. mii lei 
2. Cheltuieli :                                                                                 142,740 mii lei 
din care: 
      -  Cheltuieli salariale  126,260 mii lei din care: - salarii brute – 98.000  mii lei 
                                                                                - contributii -     28,260 mii lei 
     -  Cheltuieli cu bunuri si servicii –                                               16,480 mii lei 
                              
3. Rezultatul brut al exercitiului –profit : 8,760  mii lei 
4. Numarul mediu de salariati pentru anul 2017 - 7 
 

 
                                                     

Consilier superior, 
Rîcean Maria 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  22  august  2017 

 
 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2017, al SC SERVICII EDILITARE-
PAZA SI PROTECTIE RÎCIU SRL  
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.08.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.152 din  
23.08.2017, 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:  
Cererea nr.3405/27.07.2017 a dnei Morariu Leontina-administrator la SC Servicii Pază şi Protecţie 
Rîciu SRL prin care solicită aprobarea  rectificării BVC; 
Expunerea de motive cu nr.3667 din 22.08.2017 a primarului IOAN VASU cu privire la  rectificarea 
bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2017, al SC SERVICII EDILITARE-PAZA SI PROTECTIE RÎCIU 
SRL;  
Ţinând cont de prevederile: 
Legii  nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii; 
Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 
Legii nr.273/din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal,  
Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările si completările ulterioare 
ORDINULUI nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de 
venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 
Legii bugetului asigurărilor sociale de stat nr.7/16.02.2017; 
În conformitate art 36 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit "a", art 115 alin (1) lit. "b" şi art 45 alin.(2)  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. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2017, al SC SERVICII 
EDILITARE-PAZA SI PROTECTIE RÎCIU SRL, conform anexei care constituie parte integrantă a 
prezentei  hotărâri.  
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei, biroul 
financiar contabil şi resurse umane şi SC SERVICII EDILITARE-PAZA SI PROTECTIE RÎCIU SRL, prin 
administrator Morariu Leontina. 
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-PAZA SI PROTECTIE 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. 
 
 
 
 
 
 

 
                    Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate, 
              IOAN VASU                                                                         Secretar-Dunca Ioan     
 
             � ………………………….....                                                    � ………………………. 
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Primar, 
IOAN VASU 

  � ………………………. 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2017, al SC SERVICII EDILITARE-PAZA SI 
PROTECTIE RÎCIU SRL  

 

Informaţii de bază 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.  nr. 61/2013, s-a aprobat înfiinţarea SC SERVICII 
EDILITARE-PAZA SI PROTECTIE RÎCIU SRL  
SRL. Consiliul Local Rîciu, în conformitate cu Actul constitutive al societăţii, Comuna 
Rîciu are calitatea de asociat majoritar al SC SERVICII EDILITARE-PAZA SI PROTECTIE 
RÎCIU SRL, având în acest sens prerogativele stabilite în sarcina sa de legislaţia în 
vigoare. 
În conformitate cu prevederile  Actului constitutiv al societăţii, bugetul de venituri şi 
cheltuieli trebuie supus spre aprobare Consiliului Local  Rîciu. Bugetul de venituri şi 
cheltuieli al societăţii pe anul 2017 a fost aprobat prin HCL nr.33/2017. 
Administratorul SC SERVICII EDILITARE-PAZA SI PROTECTIE RÎCIU SRL solicit 
rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, potrivit anexelor. 
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

  

Propunerea spre aprobare 

Stimaţi consilieri,  

În acest sens, în temeiul prevederilor art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
motivat de cele menţionate anterior, considerăm că se poate promova: 
Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 
2017, al SC SERVICII EDILITARE-PAZA SI PROTECTIE RÎCIU SRL. 

  

Semnătura reprezentantului 
legal 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2017, al SC SERVICII EDILITARE-PAZA SI 
PROTECTIE RÎCIU  
 
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 reprezintă pentru SC SERVICII EDILITARE PAZA SI 
PROTECTIE RICIU SRL principalul instrument de programare atât a rezultatelor financiare, cât si a 
fondurilor necesare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern (finanţarea activităţii de 
exploatare, lichidităţilor necesare pentru plata obligaţiilor faţă de salariaţi, furnizori, bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor sociale si protecţiei sociale,, acţionari si alţi terţi). 
Datele cuprinse în buget se referă la veniturile, cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza în anul 
financiar 2017 comparativ cu datele preliminate pentru anul 2016. 
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 s-a întocmit, având în vedere realizările economico-
financiare din anul 2016, necesitatea adaptării pentru a asigura echilibrul financiar intern, desfășurarea 
activităţii economice în condiţii de eficienţă  si programul fizic de prestaţii estimat pentru anul 2017.  
La stabilirea cifrei de afaceri s-a avut in vedere totalul cheltuielilor necesare pentru desfășurarea 
activităţii economice în condiţii de eficienţă.   
Mentionam faptul ca prognozarea cuantumului veniturilor totale ale anului 2017 este la nivelul 
veniturilor totale realizate la sfarsitul anului 2016 precum si alte venituri proprii prevazute pentru anul 
2017.  În concluzie, veniturile totale necesare a se realiza in anul 2017 sunt în sumă de 116,000 mii lei, 
pentru a acoperi cheltuielile preconizate, motiv pentru care se va majora contractual incheiat cu UAT 
Riciu, prin  act aditional, incepand cu luna august 2017. 
Cheltuielile totale au fost stabilite în directă corelaţie cu nivelul cheltuielilor efectuate in anul 2016  la 
care s-au adaugat incepand cu data de 01.02.2016 spor de noapte in valoare de 363 lei fiecarui agent de 
paza  conform referatului aprobat nr.1/29.01.2017. 
Analizand modul de acoperire a timpului de lucru cu numarul angajatilor s-a constatat necesitatea 
angajarii unei persone pentru evitarea orelor suplimentare lucrate imposibilitatea acordarii de zile libere 
pentru  orele suplimentare  lucrate  cat si pentru acordarea concediului de odihna , administratorul 
societatii supune spre aprobare angajarea unei persoane pentru rezolvarea acestor probleme. 
Aceste probleme  intervenite modifica majorarea cheltuielilor  preconizate, diminuand rezultatul 
exercitiului aferent anului 2017, propus la inceputul anului in bugetul de venituri si cheltuieli. 
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Prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 s-au prevazut urmatoarele: 
1. Venituri :                                                 116,000 mii lei 
din care : - din activitatea curenta :       116,000 mii lei 
                 - alte venituri din exploatare :      ………0…… mii lei 
      
2. Cheltuieli :                                           115,00  mii lei 
din care: 
      - Cheltuieli salariale  111,400  mii lei din care: - salarii brute – 90,400 mii lei 
                                                                                   - contributii  -   21,000 mii lei 
      - Cheltuieli cu bunuri si servicii   2,100 mii lei   
      - Alte chelt. de exploatare           1,500 mii lei         
3. Rezultatul brut al exercitiului –profit : 1,000 mii lei 
4. Numarul efectiv de salariati la sfarsitul anului 2017 este 5. 
 
 
 

Consilier superior, 
Rîcean Maria 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din 22  august  2017 

 
 
 

privind  aprobarea actului adiţional la contractul de prestări servicii nr.2166/12.05.2014  încheiat 
cu  SC Servicii Edilitare Pază şi Protecţie Rîciu SRL. 
 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.08.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.152 din  
23.08.2017, 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. 3669  din  22.08.2017 a primarului IOAN VASU cu privire la  aprobarea 
actului adiţional la contractul de prestări servicii nr.2166/12.05.2014  încheiat cu  SC Servicii 
Edilitare Pază şi Protecţie Rîciu SRL. 
Ţinând cont de prevederile: 
Hotărârii Consiliului Local nr.  61/2013, privind  înfiinţarea SC SERVICII EDILITARE-PAZA SI 
PROTECTIE RÎCIU SRL;  
Contractului de prestări servicii nr.2166/12.05.2014  încheiat cu  SC Servicii Edilitare Pază şi 
Protecţie Rîciu SRL; 
Legii nr.333 din 8 iulie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor*) 
Legii nr. 98 din 19 mai 2016 (*actualizată*) privind achiziţiile publice; 
În conformitate art 36 alin.(2) lit."d", alin.(4) lit "a", art 45 alin.(2)  lit."a" 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 actul adiţional nr.4 la contractul de prestări servicii nr.2166/12.05.2014 încheiat cu  
SC Servicii Edilitare Pază şi Protecţie Rîciu SRL, care modifică valoarea lunară a contractului, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.Se aprobă pretul contractului, la valoarea de 9.900, valoare fără TVA. 



Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei, biroul 
financiar contabil şi resurse umane şi  SC Servicii Edilitare Pază şi Protecţie Rîciu SRL, prin 
administrator Morariu Leontina.  
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. 
 
 
 
 
 
 

 
Primar,                                                                                         Avizat pentru legalitate, 
IOAN VASU                                                                                      Secretar-Dunca Ioan    
� ………………………….....                                                                        � ………………………. 
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Primar, 

IOAN VASU 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind  aprobarea actului adiţional la contractul de prestări servicii nr.2166/12.05.2014  încheiat cu  SC 
Servicii Edilitare Pază şi Protecţie Rîciu SRL. 

Informaţii de bază 

Actul adiţional este acordul intervenit intre partile care au incheiat un 
contract, prin care acestea convin asupra modificarii, completarii sau 
incetarii ulterioare a acestuia. In contractele comerciale, actul aditional are 
un important rol intrucat prin acesta partile efectueaza actualizari si 
detalieri ale contractelor de lunga durata sau concretizeaza obligatiile 
reciproce asumate prin contracte cadru. 
Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor, modificată şi completată, prevede că în localităţile 
rurale se organizează paza comunală.  
Conform art.18 alin 1 primarul este obligat să ia măsuri pentru a asigura 
paza bunurilor publice şi ale cetăţenilor şi răspunde pentru întocmirea 
planului de pază.  Prin Hotărârea nr.61 din 23 decembrie 2013 s-a  înfiinţat 
SOCIETATEA COMERCIALĂ „SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU“ 
SRL, care a fost licenţiată pentru acest serviciu. 
Contractul are ca obiect asigurarea pazei şi controlul accesului (intrare/ieşire) 
cu agenţi de pază în conformitate cu Legea nr. 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor şi valorilor, cu un post de paza fix si mobil, 
temporar, neinarmat, compus din 2 agenti de paza pe schimb, inclusiv 
sâmbăta, duminica si zilele de sărbătoare;  
Postul functioneaza astfel: 
 - pe timp de vara :    - de la orele 22.00 la 06.00  
 - pe timp de iarna:    - de la orele 21.00 la 05.00 
Agentii de paza  au in dotare un autoturism cu care se deplaseaza pe 
itinerariul stabilit in consemnul particular. Aceştia supravegheaza atat 
obiectivele importante din comuna cat si perimetrul locuintelor 
particulare, in scopul identificarii eventualilor infractori, aparitiei unor 
evenimente neprevazute, a actelor teroriste, incendiilor, inundatilor , altor 
calamitati naturale.  
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Actioneaza pentru imobilizarea infractorilor, solicitand sprijinul politiei, 
raporteaza orice eveniment primarului comunei, viceprimarului, ori altor 
persoane din conducerea primariei. 
Pentru asigurarea pazei in comuna sunt necesari 4 agenti de paza din 
cadrul SC SERVICII EDILITARE PAZA SI PROTECTIE RICIU SRL, cu atestat 
obtinut in conditiile LEGII nr. 333 din 8 iulie 2003 (*actualizată*) privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor  
Primul contract a fost incheiat pentru anul 2014, incepand din data de 
12.05.2014 – pana la data de 31.12.2014.De atunci în fiecare an au fost 
încheiate acte adiţionale. 
Pretul unitar al serviciilor prestate începând cu data de 1 august  este de 
9900 lei/lună. 

   

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  

Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la contractul de 
prestări servicii nr.2166/12.05.2014  încheiat cu  SC Servicii Edilitare Pază şi 
Protecţie Rîciu SRL. 

  

Semnătura 
reprezentantului legal 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea actului adiţional la contractul de prestări servicii nr.2166/12.05.2014  încheiat cu  SC 
Servicii Edilitare Pază şi Protecţie Rîciu SRL 
 
I.Temeiul de fapt 
 
Prin expunerea de motive nr.3669/22.08.2017, Primarul comunei Rîciu a iniţiat Proiectul de hotărâre privind  
aprobarea actului adiţional la contractul de prestări servicii nr.2166/12.05.2014  încheiat cu  SC Servicii Edilitare Pază 
şi Protecţie Rîciu SRL, în vederea dezbaterea şi  aprobării sale în şedinţa Consiliului Local al Comunei Rîciu. 
 
II Temeiul de drept 

Conform art.44 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, 
Compartimentul secretariat în calitate de compartiment de resort a analizat şi elaborate prezentul raport în 
termenul prevăzut de lege. 

III. Argumente de oportunitate 

Proiectul de hotărâre are ca obiect aprobarea actului adiţional la contractul de prestări servicii nr.2166/12.05.2014  
încheiat cu  SC Servicii Edilitare Pază şi Protecţie Rîciu SRL. 
 
IV Reglementări legale incidente 

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile: 
Legii nr.333 din 8 iulie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor*) 
Legii nr. 98 din 19 mai 2016 (*actualizată*) privind achiziţiile publice; 
Este în conformitate art 36 alin.(2) lit."d", alin.(4) lit "a", art 45 alin.(2)  lit."a" şi art 115 alin (1) lit. "b", din Legea nr. 
215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale. 
 
V Concluzii şi propuneri 
 
Proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile legale şi de oportunitate şi propunem dezbaterea şi aprobarea sa în 
şedinţa Consiliului Local. 

 
Secretar, 
Dunca Ioan    
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din 22  august  2017 

 

 
privind aprobarea devizului de lucrari- reparatii emis de SC Goldfit Service SRL Sângeorgiu de 
Mureş, pentru autospeciala cu nr. de înmatriculare MAI 26591, apartinând Postului de Poliţie 
Rîciu. 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.08.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.152 din  
23.08.2017, 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.5000245/03.08.2017 a Postului de Poliţie Rîciu, prin care ne înaintează devizul de lucrări-
reparaţii emis de SC Goldfit Service SRL Sângeorgiu de Mureş, pentru autoturismul cu nr. de 
înmatriculare MAI 26591, apartinând Postului de Poliţie Rîciu; 
-Expunerea de motive cu nr.3671 din 22.08.2017 a primarului IOAN VASU cu privire la  aprobarea 
devizului de lucrari- reparatii emis de SC Goldfit Service SRL Sângeorgiu de Mureş, pentru 
autoturismul cu nr. de înmatriculare MAI 26591, apartinând Postului de Poliţie Rîciu. 
Ţinând cont de prevederile: 
Hotărârii Consiliului Local 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; 
Secţiunii III, art.3, alin.5 din Protocolul de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public " 
OPERATIVITATE ÎN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII", 
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 GUVERNULUI nr.779/2015 – privind aprobarea Strategiei naționale de ordine și 
siguranță publică 2015-2020;  



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**); 
Întemei cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale; 
În conformitate cu art. 36 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit "a", art .115 alin (1) lit. "b" şi art. 45 alin.(2)  
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. Se aprobă devizul de lucrari-reparatii emis de SC Goldfit Service SRL Sângeorgiu de Mureş, 
pentru autospeciala cu nr. de înmatriculare MAI 26591, apartinând Postului de Poliţie Rîciu, în 
vederea emiterii facturii. 
Art.2. Primarul comunei Rîciu şi Biroul financiar contabil şi resurse umane, răspund de ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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; 
  Secţiei 3 Poliţie Rurală Rîciu/Postului de Poliţie 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. 

 
 

 

 

 

 

Primar,                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 
IOAN VASU                                                                                          Secretar-Dunca Ioan     
 
� ………………………….....                                                                        � ………………………. 
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Primar, 
IOAN VASU 

  � ………………………. 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea devizului de lucrari- reparatii emis de SC Goldfit Service SRL Sângeorgiu de Mureş, 
pentru autospeciala cu nr. de înmatriculare MAI 26591, apartinând Postului de Poliţie Rîciu. 

Informaţii de bază 

Prin HOTĂRÂREA nr. 36  din  31 mai 2017 a fost aprobat 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. 
În vederea menţinerii unui nivel ridicat de siguranţă publică în comunitate, consiliul local va 
asigura sume necesare pentru completarea suportului logictic pentru întreţinerea, mentenanţa 
şi repararea mijloacelor de transport utilizate în realizarea activităţilor concrete care vor fi 
întreprinse pentru realizarea obiectivelor stabilite în cadrul proiectului, pentru autovehiculele 
MAI aflate în administrarea IPJ Mureş, respectiv a Secţiei/postului de Poliţie Rîciu,  care îşi vor 
derula activităţile în limitele competenţelor teritoriale. Astfel  prin adresa nr.227090 din data de 
11.08.2017 Inspectoratul de Poliţie Judeţean  Mureş, ne transmite devizul de reparaţie al 
autospecialei de poliţie cu nr. de înmatriculare MAI 26591 repartizată Postului de Poliţie Rîciu. 
Conform devizului de reparaţie, valoarea pieselor cu manoperă şi TVA se ridică la 387,64 lei.  
Potrivit secţiunii III, pct 2 din Protocolul de colaborare, în baza constatărilor tehnice agentul 
economic va emite un deviz de lucrări care va fi supus avizării Consiliului Local. 

   

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  

Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea devizului de lucrari- reparatii emis de SC Goldfit Service SRL 
Sângeorgiu de Mureş, pentru autospeciala cu nr. de înmatriculare MAI 26591, 
apartinând Postului de Poliţie Rîciu. 

  

Semnătura 
reprezentantului 

legal 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea devizului de lucrari- reparatii emis de SC Goldfit Service SRL Sângeorgiu de 
Mureş, pentru autospeciala cu nr. de înmatriculare MAI 26591, apartinând Postului de Poliţie 
Rîciu 
 

I.Temeiul de fapt 
 
Prin expunerea de motive nr. 3671/22.08.2017, Primarul comunei Rîciu a iniţiat Proiectul de 
hotărâre privind  aprobarea devizului de lucrari- reparatii emis de SC Goldfit Service SRL 
Sângeorgiu de Mureş, pentru autospeciala cu nr. de înmatriculare MAI 26591, apartinând 
Postului de Poliţie Rîciu, în vederea dezbaterea şi  aprobării sale în şedinţa Consiliului Local al 
Comunei Rîciu. 
 
II Temeiul de drept 

Conform art.44 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) 
administraţiei publice locale, Compartimentul secretariat în calitate de compartiment de resort a 
analizat şi elaborate prezentul raport în termenul prevăzut de lege. 

III. Argumente de oportunitate 

Proiectul de hotărâre are ca obiect aprobarea devizului de lucrari- reparatii emis de SC Goldfit 
Service SRL Sângeorgiu de Mureş, pentru autospeciala cu nr. de înmatriculare MAI 26591, 
apartinând Postului de Poliţie Rîciu 
 
IV Reglementări legale incidente 

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept 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**); 
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HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr.779/2015 – privind aprobarea Strategiei naționale de ordine și 
siguranță publică 2015-2020;  
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**); 
Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale; 
Este în conformitate cu art. 36 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit "a", art. 115 alin (1) lit. "b" şi art. 45 
alin.(2)  lit."a" din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) 
administraţiei publice locale. 
 
V Concluzii şi propuneri 
 
Proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile legale şi de oportunitate şi propunem dezbaterea şi 
aprobarea sa în şedinţa Consiliului Local. 

 
Secretar, 
Dunca Ioan    
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privind vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Rîciu 
 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.08.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.152 din  
23.08.2017, 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:  
Cererea dlui Moldovan Cornel nr.3714/25.08.2017 prin care solicită cumpărarea suprafeţei de 800 
mp  teren arabil intravilan, situate în satul Ulieş, 
Cererea dlui Cozoş Petru nr. 3715/25.08.2017, administrator al SC Vladoru SRL Coasta Mare, care 
deţine 2 spaţii comerciale cu destinaţia de comerţ, şi solicit cumpărarea terenurilor pe care se află 
construcţiile respective. 
Expunerea de motive cu nr.3673 din 22.08.2017 a primarului IOAN VASU cu privire la  vanzarea 

unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Rîciu; 
Ţinând cont de prevederile: 
HOTĂRÂRII nr. 168 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică; 
Art.13 din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii; 
Art. 123 alin. (1-4) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) 
administraţiei publice locale 
În conformitate art 36 alin.(2) lit."c", alin.(5) lit "b", 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 vânzarea terenului proprietatea privată în suprafaţă de 400 mp, Coasta Mare nr.22, 
înscris în CF nr.50998 cu dreptul de preemţiune conform art.123, alin. 3,4 din Legea nr.215/2001, 
către proprietarul imobilului )clădire) SC Vladoru SRL conform Autorizaţiei de Construire nr........ 
Art.2. Se aprobă vânzarea terenului proprietatea privată în suprafaţă de 171 mp, Rîciu, , înscris în CF 
nr.50123 cu dreptul de preemţiune conform art.123, alin. 3,4 din Legea nr.215/2001, către 
proprietarul imobilului clădire) SC Vladoru SRL conform Autorizaţiei de Construire nr........ după 
efectuarea dezmembrării. 
Art.3. Se aprobă vânzarea terenului proprietatea privată în suprafaţă de 800 mp Rîciu, înscris în CF 
nr.51103, nr.cadastral 273 prin licitatie publică. 
Art.4. Se aprobă întocmirea Rapoartelor de evaluare întocmite de evaluator autorizat, privind 
determinarea valorii terenului, în vederea vânzării cu dreptul de preemţiune conform art.123, alin. 
3,4 din Legea nr.215/2001 pentru suprafeţele de teren de la art.1 şi 2 şi determinarea valorii 
terenului, în vederea vânzării prin licitaţie publică pentru suprafaţa de teren de la art.3. 
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Primarul prin aparatul de specialitate. 
Art.6. 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. 

 
 

 
Primar,                                                                                         Avizat pentru legalitate, 
IOAN VASU                                                                                      Secretar-Dunca Ioan    
� ………………………….....                                                                        � ………………………. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

 

UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ 

COMUNA RÎCIU 
 

    Strada Gheorghe Şincai nr. 58, localitatea Rîciu, România, 547485  
    Tel/Fax: +4 (0265) 426.003 / +4 (0265) 426.212, www.comunariciu.ro, email: riciu@cjmures.ro  

 
 

 
 

Primar, 
IOAN VASU 

  � ………………………. 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Rîciu 

Informaţii de bază 

 
Prin cererile înregistrate la comuna Rîciu sub nr. 3715/25.08.2017 şi 
3714/25.08.2017, petenţii Cozoş Petru şi Moldovan Cornel solicita 
cumpararea terenului, aferent constructiei, proprietatea acestuia, în 
suprafata de 400 mp., situat în loc. Coasta Mare, nr.22 jud. Mureş,  înscris în 
C.F. nr. 50998, terenu fiind închiriat sau concesionat catre petenta, suprafaţa 
de 171 mp aferent construcţiei, proprietatea acestuia situat în localitatea 
Rîciu, jud. Mureş, înscris în CF 50123, nr. CF vechi 1625/N/Rîciu, respectiv 
suprafaţa de 800 mp, categoria de folosinţă păşune, situat în loc. Rîciu, jud. 
Mureş, înscris în CF 51103 Rîciu, nr. CF vechi 1624/N, nr. cadastral 273 prin 
licitaţie publică. 
Pe cale de consecinta consideram ca nu mai exista nici un impediment legal 
pentru vânzarea terenului. 
În acest sens, tinând cont de prevederile art. 123 alin.2, 3 si 4 din Legea nr. 
215/2001, Legea Administratiei Publice Locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, urmare a analizei, propunem: 
- vânzarea cu drept de preemţiune a suprafetei  de teren de 400 mp şi a 
suprafeţei de 171 mp aflate în proprietatea privată a unităţii administrativ-
teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, către Cozoş Petru, proprietarul 
constructiilor şi a suprafeţei de 800 mp aflată în proprietatea privată a 
unităţii administrativ-teritoriale, prin licitatie publică. 
Vânzarea acestor terenuri se vor face numai dupa însusirea de catre Consiliul 
local a Raportelor de evaluare, în vederea stabilirii pretului de vânzare. 
Precizam ca prin vânzarea acestui teren se aduc venituri suplimentare la 
bugetul local. 
În urma verificarii documentatiei si a situatiei din teren, s-a stabilit ca 
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terenurilec solicitate spre cumparare nu sunt necesare comunei în 
exercitarea unei activitati directe, nu formeaza domeniul public, 
respectându-se prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, prin 
înstrainarea lui nefiind afectate detalii de sistematizare sau o dezvoltare 
urbanistic - edilitara ulterioara a zonei unde acestea sunt situate, realizându-
se în acest caz reîntregirea proprietatii, nu mai face obiectul Legii nr.10/2001 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 247/5005, 
facilitându-se astfel o mai buna administrare a acestuia. 

  

Propunerea spre aprobare 

Stimaţi consilieri,  

În acest sens, în temeiul prevederilor art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
motivat de cele menţionate anterior, considerăm că se poate promova: 

Proiectul de hotărâre privind vanzarea unor imobile terenuri din domeniul 

privat al comunei Rîciu. 
  

Semnătura reprezentantului 
legal 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Rîciu 
 

I.Temeiul de fapt 
 
Prin expunerea de motive nr.3673/22.08.2017, Primarul comunei Rîciu a iniţiat Proiectul de 
hotărâre privind vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Rîciu, în vederea 
dezbaterea şi  aprobării sale în şedinţa Consiliului Local al Comunei Rîciu. 
 
II Temeiul de drept 

Conform art.44 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) 
administraţiei publice locale, Compartimentul secretariat în calitate de compartiment de resort a 
analizat şi elaborate prezentul raport în termenul prevăzut de lege. 

III. Argumente de oportunitate 

Prin cererile înregistrate la comuna Rîciu sub nr. 3714/25.08.2017, 3715/25.08.2017 petenţii 
Cozoş Petru şi Moldovan Cornel solicita cumpararea terenului, aferent constructiei, proprietatea 
acesteia, în suprafata de 400 mp., situat în loc. Coasta Mare, nr.22 jud. Mureş,  înscris în C.F. nr. 
50998, terenul fiind închiriat sau concesionat catre petenta, suprafaţa de 171 mp aferent 
construcţiei, proprietatea acestuia situat în localitatea Rîciu, jud. Mureş, înscris în CF 50123, nr. 
CF vechi 1625/N/Rîciu, respectiv suprafaţa de 800 mp, categoria de folosinţă păşune, situat în 
loc. Rîciu, jud. Mureş, înscris în CF 51103 Rîciu, nr. CF vechi 1624/N, nr. cadastral 273 prin 
licitaţie publică. 
Terenurile care fac obiectul acestori solicitări au următoarele caracteristici: 
Aparţin domeniului privat al comunei Rîciu, fiind identificate la poziţiile 48, 78, respectiv 50 din 
anexa nr.1 la HCL 23/2009, cu denumirea de terenuri intravilan. 
Au fost înscrise in cartea funciară 50998, 50123 respectiv 51103 Rîciu. 
Nu sunt ipotecate şi nu au alte interdicţii de înstrăinare. Amplasamentele studiate nu fac obiectul 
vreunei revendicări formulate în baza Legii nr.10/2001, privind regimul juridic  al unor immobile 
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. 
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IV Reglementări legale incidente 

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile: 
HOTĂRÂRII nr. 168 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică; 
Art.13 din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii; 
Art. 123 alin. (1-4) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) 
administraţiei publice locale 
Art 36 alin.(2) lit."c", alin.(5) lit "b", art 45 alin.(3) şi art 115 alin (1) lit. "b", din Legea nr. 215 din 
23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale. 
 
V Concluzii şi propuneri 
Aceaste vânzari generează venituri financiare suplimentare la bugetul local prin încasarea 
contravalorii terenului vândut, taxe şi impozite şi va avea un impact pozitiv asupra aspectului 
arhitectural zonal. 
Proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile legale şi de oportunitate şi propunem dezbaterea şi 
aprobarea sa în şedinţa Consiliului Local. 

 
Secretar, 
Dunca Ioan    
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din 22  august  2017 

 
 

privind atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a 
comunei catre SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL avand ca actionar unic comuna Rîciu 
prin Consiliul Local 
 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.08.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.152 din  
23.08.2017, 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 in considerare: 
Actul constitutiv al SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL, 
Cerificatul de înregistrare Seria B, nr.3572474 al SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL, având 
ca activitate principală: Colectarea deşeurilor nepericuloase-cod CAEN 3811; 
Hotararea Consiliului local Rîciu nr. 31/2012 privind înfiinţarea SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL;  
Raportul de specialitate nr. 3676 din 22.08.2017  prin care se propune atribuirea directa a 
contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei către SC Servicii 
Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL avand ca actionar unic comuna Rîciu prin Consiliul Local; 
Expunerea de motive a Primarului comunei Rîciu nr. 3675 din 22.08.2017 directa a contractului de 
delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei către SC Servicii Edilitar-
Gospodăreşti Rîciu SRL avand ca actionar unic comuna Rîciu prin Consiliul Local; 
Având in vedere cadrul legal: 
Prevederile art. 1, alin. 2), lit. e), art 8, art. 22, art. 28, alin. (2^1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilitati publice – Republicata, cu modificarile si completarile prevazute de OUG nr. 
58/2016 ( art.II – pct.9, 10); 
Prevederile art. 2 , art. 6, art. 12, alin.1, lit.a) , alin.2-3) , art. 13, lit. a) , art. 14, alin.2) din Legea nr. 
101/2006 – a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 – privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de 
salubrizare a localitatilor, Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 – privind aprobarea Caietului de sarcini 
cadru al serviciului public de salubrizare 



Prevederile OG nr. 71/2002 (*actualizată*) privind organizarea si functionarea serviciilor publice 
de administrare a domeniului public si privat de interes local, 
Prevederile HG nr. 955/2004 (*actualizată*) pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a 
Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, 

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."d", alin.6 lit.a pct.9 si 14, ale art.45 alin.2,art.115 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 aproba Studiul de oportunitate privind atribuirea directa a contractului de delegare a 
gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei catre SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL 

avand ca actionar unic comuna Rîciu prin Consiliul Local. (Anexa 1). 
Art.2.Se aproba contractul de delegare a gestiunii, prin atribuirea directa a gestiunii serviciului 
public de salubrizare a comunei catre SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL avand ca actionar 
unic comuna Rîciu prin Consiliul Local (Anexa 2). 
Art.3.Se mandateaza Primarului comunei Rîciu cu semnarea contractului de delegare a gestiunii 
serviciului public de salubrizare a comunei catre SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL. 
Art.4.Se aproba Regulamentul de organizare si functionarea al serviciului comunitar de utilitate 
publica. (Anexa 3) 
Art.5.Se aproba Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii pentru unele servicii comunitare de 
utilitati publice ale comunei Rîciu (Anexa 4). 
Art.6.Se aprobă lista  mijloacelor fixe din  domeniul public si privat al  comunei Rîciu care vor fi 
date in administrarea  SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL, prin contractul de delegare. 
(Anexa 5) 
Art.7.Cu aducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul comunei si SC   Servicii 
Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL, prin administrator Morariu Leontina. 
Art.8.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-Gospodăreşti 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. 
 
 

 
Primar,                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 
IOAN VASU                                                                                          Secretar-Dunca Ioan     
 
� ………………………….....                                                                        � ……………………… 
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Primar, 
IOAN VASU 

  � ………………………. 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a 
comunei catre SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL avand ca actionar unic comuna Rîciu prin 
Consiliul Local 

Informaţii de bază 

În urma studiului de oportunitate întocmit, studiu ce a stat la baza 
documentării din punct de vedere al legislaţiei în domeniu privind înfiinţarea 
serviciilor de utilităţi publice s-au prezentat un set de paşi necesari obţinerii 
licenţei de la ANRSC de către operatorul SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti 
Rîciu SRL – operator înfiinţat în baza HCL 31/2012. 
Unul din paşii necesari pentru obţinerea licenţei de către operatorul 
menţionat anterior este prezentarea capacităţii tehnice şi organizatorice a 
acestuia. În acest sens, este necesară predarea utilajelor şi a mijloacelor de 
transport. Predarea se va face pe baza de proces-verbal de predare-primire, 
cu obligativitatea respectarii prevederilor legislatiei nationale în domeniu şi a 
cerinţelor specifice din procesul verbal. 
Prezenta “Documentaţie, Caiet de sarcini în vederea concesionării serviciilor 
de salubritate” pe raza comunei Rîciu stabileşte condiţiile de desfăşurare a 
activităţilor specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate, 
indicatorii de performanţă, cerinţele tehnice şi organizatorice minimale 
necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.  
Fiind conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, actualizată, şi a Legii nr. 101/2006 a serviciilor de 
salubrizare, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta 
“Documentaţie, Caiet de sarcini în vederea concesionării serviciilor de 
salubritate” răspunde cerinţelor şi politicilor autorităţii publice locale.  
Autoritatea publică locală în calitate de autoritate contractantă urmăreşte ca 
utilizatorii (persoane fizice, asociaţii de proprietari, agenţi economici, 
instituţii publice) să beneficieze de un serviciu care să corespundă condiţiilor 
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Regulamentului de salubrizare al comunei, a legislaţiei în domeniu şi a 
normelor europene privind creşterea standardului de calitate în executarea 
serviciilor de salubrizare.  

  

Propunerea spre aprobare 

Stimaţi consilieri,  

În acest sens, în temeiul prevederilor art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, motivat de cele 
menţionate anterior, considerăm că se poate promova: 

Proiectul de hotărâre privind atribuirea directa a contractului de delegare a 
gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei catre SC Servicii Edilitar-
Gospodăreşti Rîciu SRL avand ca actionar unic comuna Rîciu prin Consiliul 
Local. 

  

Semnătura reprezentantului 
legal 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare 
a comunei catre SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL avand ca actionar unic comuna Rîciu 
prin Consiliul Local 
 

I.Temeiul de fapt 
Prin expunerea de motive nr.3675/22.08.2017, Primarul comunei Rîciu a iniţiat Proiectul de 
hotărâre privind atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 
salubrizare a comunei catre SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL avand ca actionar unic 
comuna Rîciu prin Consiliul Local, în vederea dezbaterea şi  aprobării sale în şedinţa Consiliului 
Local al Comunei Rîciu. 
 
II Temeiul de drept 

Conform art.44 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) 
administraţiei publice locale, Compartimentul secretariat în calitate de compartiment de resort a 
analizat şi elaborate prezentul raport în termenul prevăzut de lege. 

III. Argumente de oportunitate 

Salubrizarea comunei Rîciu este un serviciu  comunitar de utilităţi publice coordonat, 
reglementat, condus şi monitorizat in conformitate cu prevederile Legii 51/2006-legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, de autoritatea administraţiei publice locale. 
Având in vedere legislaţia in vigoare, Consiliul Local al comunei Rîciu va lua in considerare 
necesitatea aprobării prezentei documentaţii si a caietului de sarcini privind serviciul public de 
salubrizare. În elaborarea caietului de sarcini s-a avut in vedere prevederile Legii 
nr.101/2006(servicii de salubrizare,cu modificările si  completările ulterioare ). Prezentul caiet de 
sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de salubrizare, 
stabilind nivelurile de calitate, indicatorii de performanţă, cerinţele tehnice si organizatorice 
minimale  necesare funcţionării acestui serviciu in condiţii de eficienţă si siguranţă. 
Din analiza efectuată se poate concluziona că in comuna Rîciu se impune delegarea prin 
concesiune a acestor servicii. Procedura de delegare a gestiunii serviciului se va face cu 
respectarea prevederilor legale prevazute in legislaţia în materie. 

Nr. de înregistrare: 3676  din  22.08.2017 



Prin adoptarea acestui proiect de hotărâre se asigură eficientizarea serviciului de salubrizare si 
imbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor din  Comuna Rîciu care vor beneficia de acest 
serviciu.  
De asemenea, se asigură conformarea cu cerinţele legislaţiei naţionale si europene pentru 
atingerea  obiectivelor propuse la nivel local sau naţional.  
 
IV Reglementări legale incidente 

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile: 
art. 1, alin. 2), lit. e), art 8, art. 22, art. 28, alin. (2^1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 
de utilitati publice – Republicata, cu modificarile si completarile prevazute de OUG nr. 58/2016 ( 
art.II – pct.9, 10); 
art. 2 , art. 6, art. 12, alin.1, lit.a) , alin.2-3) , art. 13, lit. a) , art. 14, alin.2) din Legea nr. 101/2006 
– a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 – privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de 
salubrizare a localitatilor, Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 – privind aprobarea Caietului de sarcini 
cadru al serviciului public de salubrizare 
OG nr. 71/2002 (*actualizată*) privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public si privat de interes local, 
HG nr. 955/2004 (*actualizată*) pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a 
Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, 
Este în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."d", alin.6 lit.a pct.9 si 14, ale art.45 alin.2,art.115 lit b  

din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice 
locale 
V Concluzii şi propuneri 
Proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile legale şi de oportunitate şi propunem dezbaterea şi 
aprobarea sa în şedinţa Consiliului Local. 

 
Secretar, 
Dunca Ioan    
 

 
 
 
 


