
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
22.09.2017 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al  Consiliului Local Rîciu, pentru perioada octombrie-
decembrie  2017. 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 25 octombrie 2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 183 
din 17.10.2017, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din 
Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale 
ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând: 
Expunerea de motive a Primarului comunei Rîciu nr. ................. din .................2017; 
Prevederile Hotârârii Consiliului Local al comunei Rîciu, nr.3 din 28.06.2016, privind constituirea 
Consiliului Local al comunei Rîciu; 
Propunerile consilierilor locali, 
Ţinând cont de prevederile art.9 alin.1 din OUG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului  cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, 
În temeiul prevederilor art. 35, alin. (1), art. 41, respectiv art. 45, alin. (1) Legea nr. 215 din 23 aprilie 
2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, 
judetul Mureş adoptă următoarea,  

 

HOTĂRÂRE: 
 
Art. 1. Se desemnează ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Rîciu, pentru o perioadă de 3 luni 
(octombrie-decembrie  2017), dl/dna consilier ................................................. 
Art.2. Atribuţiile preşedintelui de şedinţă sunt cele precizate în art.10  alin.(1) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Local Rîciu aprobat prin  Hotărârea nr. 7  din 12 iulie 2016. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Consiliului Local şi Primarului  Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la 
cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

                   Primar,                                                                              Avizat pentru legalitate, 

               IOAN VASU                                                                          Secretar-Dunca Ioan      

             � ………………………….....                                                        � ………………………. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru 
perioada octombrie-decembrie  2017. 
 
I.Temeiul de fapt 
 
Prin expunerea de motive nr.      /      2017, Primarul comunei Rîciu a iniţiat Proiectul de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada octombrie-decembrie  2017, 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 elaborat prezentul raport 
în termenul prevăzut de lege. 
 
III. Argumente de oportunitate 
 
Proiectul de hotărâre are ca obiect principal alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru 
perioada octombrie-decembrie  2017, deoarece dl consilier Pustai Petru.Mihai, şi-a încheiat mandatul de 
preşedinte. 
 
IV Reglementări legale incidente 
 
Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile: 
-art.9 alin.1 din OUG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului  cadru de organizare şi funcţionare;  
-art. 35, alin. (1), art. 41, respectiv art. 45, alin. (1) 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 

Nr. de înregistrare:          din      .2017 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
28 septembrie 2017  

 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2017  

 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 25.10.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 183 din 
17.10.2017, 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.        din 16.10.2017 a primarului IOAN VASU cu privire la  rectificarea 
bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017; 
Având în vedere: 
Dispoziţia nr.174 din data 28.09.2017 privind modificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale-
comuna Rîciu pe anul 2017, emisă de către Primarul comunei Rîciu; 
Decizia nr.23484/01.09.2017  prin care Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş  aproba 
repartizarea sumei de 4.335 mii lei, în trimestrul III  anul bugetar 2017 pentru unele  unitati 
administrativ-teritoriale  din judetul Mures, reprezentând sume defalcate din TVA pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, partea destinată  finanţării 
cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, 
precum şi contribuţiile aferente acestora pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sumă  
aflată în rezervă la nivelul judeţului Mureş; 
Decizia nr.24898 /20.09.2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş  prin care se 
aproba retragerea, disponibilizarea şi redistribuirea de sume între unitatile administrativ teritoriale 
din judetul Mures, reprezentând sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate partea destinată finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 
grav şi a indemnizaţiilor acordate persoanelor cu handicap, precum şi plata stimulentelor 
educaţionale acordate copiilor provenind din familii defavorizate în scopul stimulării participării în 
învăţământul preşcolar, pe anul 2017; 

       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 biroului financiar contabil şi resurse umane precum 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 10.662.000 53.000 10.609.000 

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 echilibrare 04.04 1.255.000  1.255.000 

Impozit pe clădiri 07.01,00 250.000  250.000 

Impozit pe teren 07.02.00 650.000  650.000 

Taxe judiciare de timbru 07.03.00 12.000  12.000 

Taxa pe valoare adaugată 11.02.00 2.428.000 -53.000 2.375.000 

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 16.02.02 190.000  190.000 

Alte impozite si taxe  18.50.00 360.000  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. Locale 42.20.00 417.000  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 10.662.000 210.000 10.609.000 

Autorităţi publice  51.02 1.441.000  1.441.000 

Alte servicii publice generale  54.02 378.000  378.000 

Invăţământ  65.02 1.945.000 15.000 1.960.000 

Cultură  67.02 2.842.000  2.842.000 

Asistenţă socială 68.02 477.000 -68.000 409.000 

Servicii de dezvoltare publică  70.02 540.000  540.000 

Protecţia mediului 74.02 2.048.000  2.048.000 

Alte acţiuni generale  80.02  4.000  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 987.000  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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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, astfel; 
Decizia nr.23484/01.09.2017  prin care Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş  aproba repartizarea 
sumei de 4.335 mii lei, în trimestrul III  anul bugetar 2017 pentru unele  unitati administrativ-teritoriale  din 
judetul Mures, reprezentând sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor şi municipiilor, partea destinată  finanţării cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile 
şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora pentru unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat, sumă  aflată în rezervă la nivelul judeţului Mureş, UAT comuna Rîciu primeşte 
suma de 15.000 lei; 
Decizia nr.24898 /20.09.2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş  prin care se aproba 
retragerea, disponibilizarea şi redistribuirea de sume între unitatile administrativ teritoriale din judetul Mures, 
reprezentând sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate partea destinată finanţării 
drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a indemnizaţiilor acordate persoanelor cu 
handicap, precum şi plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor provenind din familii defavorizate în 
scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar, pe anul 2017, pentru UAT comuna Rîciu se retrage suma 
de 68.000 lei; 
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." 
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 
 
 
 

Nr. de înregistrare:                    din 22.09.2017 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

22 septembrie 2017 
 

 
privind nominalizarea reprezentanţilor consiliului local şi a  reprezentantului primarului în 
Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai Rîciu", în anul şcolar 2017-2018 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 25.10.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.183         
din 17.10.2017, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din 
Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale 
ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Având în vedere: 
Adresa nr. 1119/01.09.2017 a Şcolii Gimnaziale Gheorghe Şincai Rîciu, privind numirea 
reprezentanţilor consiliului local şi ai primarului în Consiliul de Administraţie al şcolii; 
Expunerea de motive nr............................. a primarului comunei Rîciu privind nominalizarea 
reprezentanţilor consiliului local şi a  reprezentantului primarului în Consiliul de administraţie al 
Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai Rîciu", în anul şcolar 2017-2018; 
Prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;  

Prevederile art.96 alin.(2) lit.a) din Legea nr.1/2011 (*actualizată*) educaţiei naţionale;  

Prevederile art.I pct.21 din O.U.G. nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, 
cercetãrii științifice și pentru modificarea unor acte normative;  

Prevederile art. 2, art.4 alin.(1) lit.”b”, art.5 alin.(1) şi alin.(2), lit.”a”, art.7 alin.(1) art. 15 din 
ORDINUL nr. 4.619 din 22 septembrie 2014 (*actualizat*)pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu 
modificările aduse de Ordinul 4621/23 iulie 2015, 
Prevederile art.36.alin.(2) lit. “a” şi „d” alin.(6) lit.”a” pct.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) 
administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
 



Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor consiliului local şi a reprezentantului primarului în 
Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai Rîciu", în anul şcolar 2017-2018 
după cum urmează:  
- ......................................... reprezentant al consiliului local 
- ........................................   reprezentant al consiliului local 

- ........................................   reprezentant al primarului 
Art.2.   Atribuţiile  consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, 
sunt cele prevăzute  în anexa nr.1. 
Art.3. La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L.  Rîciu  nr. 17 din data 
de 26 august 2016. 
Art.4. Primarul comunei Rîciu, împreună cu reprezentanţii nominalizaţi şi conducerea unităţii de 
învăţământ preuniversitar de stat, al comunei Rîciu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri conform competenţelor. 
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai"Rîciu; 
 Inspectoratului Şcolar Judeţean 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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Raport 
la proiectul de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor consiliului local şi a  
reprezentantului primarului în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai 
Rîciu", în anul şcolar 2017-2018 

 
Prin Ordinul nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 
şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, este reglementată organizarea şi 
funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, denumite în continuare unităţi de 
învăţământ, în cadrul sistemului de învăţământ din România, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, şi se aplică în toate unităţile de învăţământ. 
Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ. Consiliul de 
administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin ordin al 
ministrului educaţiei naţionale. 
Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ este format dintr-un număr impar, de 9 
membri. 
Consiliul de administraţie cu structura minimă de 9 membri are următoarea componenţă:  
dintre aceştia 4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 
reprezentanţi ai consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru de drept 
al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ 
respectivă. 
Preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de învăţământ. 
Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea 
directorului sau a două treimi dintre membri. Metodologia-cadru de organizare şi de 
funcţionare a consiliului de administraţie este stabilită prin ordin al ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului. 
Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale: 
    a) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ; 
    b) aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ; 
    c) aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral; 

Nr. de înregistrare:            din ………….2017 



    d) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi; 
    f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de 
personal nedidactic; 
    g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului 
profesoral; 
    h) sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform 
legii; 
    i) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor; 
    j) aprobă orarul unităţii de învăţământ; 
    k) îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, alături de 
director; 
    l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului, respectiv ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 
Ca urmare a celor mai sus prezentate, a încetării mandatelor consilierilor nominalizaţi în 
consiliul de administraţie pentru anul şcolar 2016-2017 și a H.C.L.  Rîciu Nr. 2  din data de 
28.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali ai comunei Rîciu aleși în data de 
05.06.2016, supun spre aprobare Consiliului Local al comunei Rîciu, prezentul proiect de 
hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliul de administraţie al 
unităţii de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Rîciu. 
 
 
 

  

 

Secretar, 
Dunca Ioan 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

22 septembrie 2017 
 

 
privind instituirea taxei de salubrizare la agenţii economici din comuna Rîciu,  pentru anii 2017-

2018 

 
 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 25.10.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.183         din 
17.10.2017, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din 
Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale 
ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a consiliilor locale, 
Având în vedere: 
Expunerea de motive a primarului comunei ………….. nr. ……….2017, precum și Raportul 
viceprimarului comunei ………….. nr. …………… care se propune aprobarea taxei de salubrizare la 
agenţii economici din comuna Rîciu; 
Hotărârea Consiliului Local nr. 57/31.08.2017 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; 
Văzând avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Rîciu; 
În baza reglementărilor art. 8 alin. (3) lit. k), art. 9 alin. (2) lit. d), art. art. 43 alin. (4) din Legea nr. 
51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare 
coroborate cu art. 26-27 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare;  
În conformitate cu art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; ale art. 448 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 
coroborate cu art.2009 şi urm. Cod civil; 
Potrivit prevederilor Regulamentului serviciului de salubrizare al comunei Rîciu; 
În temeiul art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 14, alin. 7 lit. c), alin. 9, art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și 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 instituie taxa de salubrizare la agenţii economici din comuna Rîciu după cum urmează: 

 



Taxă agenți economici  care 
desfăşoară activităţi de comerţ 

(lei/lună fără TVA) 

Taxă agenți economici  care 
desfăşoară activităţi de producţie 

(lei/lună fără TVA) 

  

 
 

 
Art.2.Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Rîîciu prin Biroul financiar 
contabil şi resurse umane.. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş;   
 SC Srvicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 
 

 
 

  
PRIMAR,                                                                                       Vizat pentru legalitate 
Ioan  Vasu                                                                                    Secretar: Dunca Ioan 
� ……………………….                                                                    � ……………………… 
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RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind instituirea taxei de salubrizare la agenţii economici din comuna 
Rîciu,  pentru anii 2017-2018 
 
Ca urmare a adăugării  la tariful operatorilor existenți a taxei pentru Fondul de mediu de 80 lei/tonă, potrivit Ordinului 
nr. 2413/21.12.2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor  nr.578/2006 pentru 
aprobarea metodologiei de calcul a contribuțiilor, precum și Ordonanța de Urgență nr. 196/2005 privind Fondul de 
Mediu, pentru anul 2017, pentru agenții economici și instituții publice suntem nevoiţi să stabilim tariful pentru aceştia. 
Conform prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată , art. 6 alin. 1 lit. k), 
autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, 
organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, având atribuții în ceea ce 
privește stabilirea taxelor speciale.  
Ținând cont de prevederile art. 484 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, potrivit cărora, pentru 
funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale pot adopta taxe 
speciale.  Domeniile în care consiliile locale pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi 
cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, iar potrivit art.30 din Legea nr.273/2006, cuantumul taxelor speciale se stabileşte 
anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru 
înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi 
funcţionare a acestor servicii. 
Potrivit art. 26 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, alin. 1 lit. c “ În funcție de 
natura activităților prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât și în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanțării 
serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloare serviciului de salubrizare prin: c) taxe speciale, în cazul 
prestațiilor de care beneficiază individual fără contract ”. În continuare, reglementările art. 26 alin. (3) statuează 
următoarele: “Autoritățile administrației publice locale au obligația să instituie taxe speciale, conform prevederilor alin. 
(1) lit. c) și să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloare prestației efectuate la utilizatorii fără 
contract”  
“Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul comunei Rîciu, unde este organizat serviciul de salubrizare, 
au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.” 

Față de cele de mai sus, propunem aprobarea tarifului actualizat și a taxei speciale de salubrizare în Comuna Rîciu, pe 
anii 2017-2018, în cuantum de .................. fără TVA pentru agenți economici care desfăşoară activităţi de comert şi 
activităţi de producţie, conform proiectului de hotarare inițiat în acet sens de către primarului comunei Rîciu. 

 
VICEPRIMAR, 
Chertes Ioan 

Nr. de înregistrare:            din ………….2017 
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22 septembrie 2017 
 
 

privind aprobarea proiectului cultural "CENTENARUL MARII UNIRI, sărbătorit  în comuna Rîciu, 
Județul Mureș" 
 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 25.10.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.183 din 
17.10.2017, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea nr.215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din Legea 
nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale 
ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a consiliilor locale, 
Având în vedere: 
Adresa Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, nr.11487/SV din data de 07.08.2017, prin care ne solicită 
să comunicăm iniţiativele de acţiuni, proiecte şi manifestări de la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale, în vederea centralizării şi transmiterii acestora Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale; 
Expunerea de motive nr……….din data de …….a Primarului comunei Rîciu  privind aprobarea 
proiectului cultural "CENTENARUL MARII UNIRI, sărbătorit  în comuna Rîciu, Județul Mureș"; 
Prevederile Ordonanţei nr.5 din 20 iulie 2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul 
administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României; 
Prevederile Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale; 
Prevederile art.2 alin.(2) din Legea nr. 50/1991 (**republicată**) privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, precum şi prevederile art.25 alin.(1), art.26 şi art.56 alin.(1) din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,  
În temeiul art.36 alin.(6) lit.a), pct.4 si pct.10, art.45 alin. (1) si art.115 alin.(1) lit.b) din LEGEA nr. 215 
din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al 
comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1.(1) Se aprobă proiectul cultural "CENTENARUL MARII UNIRI, sărbătorit  în comuna Rîciu, Județul 
Mureș" cu următoarele subproiecte, care se vor derula în anul 2018, astfel: 



(2) Tabăra internațională de pictură dedicată aniversării a 100 de ani de la Marea Unire, prin 
realizarea a 16 lucrări (picturi),   compoziție figurativă de dimensiunea 1m/1m, cu tematica Marea 
Unire. Perioada de implementare a subproiectului 11-22 iulie 2018. 
(3)  Afirmarea culturii populare, a tradiţiilor şi folclorului românesc în cei 100 de ani de la Marea 
Unire-FESTIVALUL-CONCURS NAȚIONAL DE FOLCLOR PENTRU TINERI INTERPREȚI “IN MEMORIAM 
VASILE CONTIU”, EDIȚIA A VII-A. Perioada de implementare a subproiectului 18-20 iulie 2017. 
(4) Realizarea unui complex sculptural, cuprinzând 6 busturi în bronz a unor personalităţi marcante 
care au contribuit la edificarea României Mari: Iuliu Maniu, Vasile Goldiş, Gh.Pop de Băseşti, Iuliu 
Hossu, Miron Cristea, Ştefan Cicio Pop, in semn de recunoaştere post mortem. 
Stabileşte ca amplasament al complexului sculptural in parcul amenajat în faţa primăriei la intersecţia 
DN 15 E  si DJ 173. Perioada de implementare a subproiectului 26 august 2017. 
(5) Centenarul României Moderne-Sărbătoarea satelor din Câmpia Transilvaniei- 
Lansarea cărţii: Monografia satelor  din Câmpia Transilvaniei, Spectacol de folclor din Câmpia 
Transilvaniei. Perioada de implementare a subproiectului 8-9 septembrie 2018. 
(6) Lnsarea cărţii: "NOI VREM SA NE UNIM CU TARA". Perioada de implementare a subproiectului 20 
septembrie  2017. 
Art.2. Fondurile necesare realizării acestui proiect se vor suporta din bugetul local al comunei Rîciu, in 
limita sumelor alocate pentru acest obiectiv, fonduri alocate de la Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, Consiliul Judeţean Mureş, precum şi din sponsorizări. 
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul comunei Rîciu, prin 
aparatul de specialitate al acestuia. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Consiliul Judeţean Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 

 

 
 

  
PRIMAR,                                                                                       Vizat 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  

 

 

 
 

 

Raport 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cultural "CENTENARUL MARII UNIRI, 
sărbătorit  în comuna Rîciu, Județul Mureș" 
 

Prin proiectul intitulat "CENTENARUL MARII UNIRI, SĂRBĂTORIT  ÎN COMUNA RÎCIU, JUDEȚUL MUREȘ" 
dorim să creăm o emulație în spațiul românesc a cinstirii memoriei, a sacrificiilor înaintașilor noștri și  
să sensibilizăm  tânăra generație cu istoria şi modul în care noi ne raportăm la acest eveniment istoric. 
Pentru că, înainte de toate, Centenarul înseamnă educație, resurse educaționale la orele de istorie vor 
fi completate cu următoarele subproiecte: cinstirea memoriei înaintașilor prin tabăra de pictură, 
afirmarea culturii populare, a tradiţiilor şi folclorului românesc prin organizarea ediţiei a VII-a a 
Festivalului Naţional de Folclor "IN MEMORIAM VASILE CONŢIU", realizarea unui complex sculptural  a 
personalităţilor  marcante care au contribuit la edificarea României Mari, sărbătoarea satelor din 
CÂMPIA TRANSILVANIEI- prin lansarea cărţii: Monografia Satelor  din Câmpia Transilvaniei şi a 
spectacolului de folclor din CÂMPIA TRANSILVANIEI şi nu în ultimul rând prin întărirea fundamentelor 
coeziunii naționale și sociale, educarea tinerei generații într-un spirit al cunoaşterii, prin lansarea cărţii 
"Noi vrem să ne unim cu ţara". 
Perioada de implementare a proiectului: 11 IULIE -20 SEPTEMBRIE  2018. 
 

 

Secretar, 
Dunca Ioan 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nr. de înregistrare:            din ………….2017 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

22 septembrie 2017 
 
 

privind  asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 
finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiţia,  
 
„MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA  RICIU, JUD.MURES” DC 142 B : (DJ 173) 
VALEA ULIESULUI – VALEA  SINMARTINULUI KM 0+350– 7+500” 
 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 25.10.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.183         
din 17.10.2017, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din 
Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale 
ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Având în vedere: 
expunerea de motive nr. _________ din ______________, întocmită de către primarul comunei 
Rîciu, Documentaţia de Avizare pentru Lucrările de Intervenţii pentru investiţia „Modernizare 
drumuri comunale in comuna Riciu, jud. Mures ”DC 142 B : (DJ 173) Valea Uliesului – Valea 
Sinmartinului km 0+350 – 7+500”  întocmită de către SC GEORGE CONSTRUCT SRL Tîrgu Mureş, 
În baza prevederilor: 
Art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind  finanţele publice locale;   
Ordonantei de Urgenta nr. 28/2013 (*actualizată*) pentru aprobarea Programului National de 
Dezvoltare Locala; 
Ordinului nr. 1.851 din 9 mai 2013 (**republicat**)(*actualizat*) pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală*); 
În conformitate cu dispoziţiile art.36, alin.(1), alin.(4), lit.”d”, art.45, alin(1), 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. În baza Documentaţiei de Avizare pentru Lucrările de Intervenţii pentru investiţia 
„Modernizare drumuri comunale in comuna  Riciu, jud. Mures ”DC 142 B : (DJ 173) Valea Uliesului 



– Valea Sinmartinului km 0+350 – 7+500” şi a devizului general al investiţiei, se aprobă asigurarea 
finanţării de la bugetul local în valoare toatală de 166.841,00 lei pentru următoarele categorii de 
cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat  prin PNDL: 

• cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului – 3.773,00 lei; 

• studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii – 21.420,00 lei; 

• studiile de teren – 8.330,00 lei;  

• studiile de specialitate – 0,00 lei;  

• expertizele tehnice şi/sau audit energetic – 7.378,00 lei;  

• asistenţa tehnică – 56.358,00 lei;  

• consultanţa – 23.800,00 lei;  

• taxe pentru obţinerea de avize/ acorduri/autorizaţii – 4.403,00 lei; 

• organizarea procedurilor de achiziţii – 5.950,00 lei;  

• active necorporale – 0,00 lei;  

• cheltuieli conexe organizării de şantier – 0,00 lei; 

• comisioane, cote, taxe, costuri credite – 35.429,00 lei,  

• cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar - 0,00 lei. 

Art.2. Drumul comunal DC 142 B se află în domeniul public al comunei Rîciu şi se regăseşte în 

inventarul domeniului public al comunei Rîciu, la poziţia nr. 7, în baza Hotărârii de Guvern nr. 913 

din 12 august 2009.  

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei.  
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzude lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 

 
  

PRIMAR,                                                                                       Vizat pentru legalitate 
Ioan  Vasu                                                                                    Secretar: Dunca Ioan 
� ……………………….                                                                    � ……………………… 
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Biroul financiar contabil şi resurse umane 

 

 

 
 
 

Raport 
la proiectul de hotărâre privind  asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de 
cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiţia „MODERNIZARE 
DRUMURI COMUNALE IN COMUNA  RICIU, JUD.MURES” DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – 
VALEA  SINMARTINULUI KM 0+350– 7+500” 

 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat şi proiectul tehnic în vederea realizării obiectivului de investiţii 
„MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA  RICIU, JUD.MURES” DC 142 B : (DJ 173) VALEA 
ULIESULUI – VALEA  SINMARTINULUI KM 0+350– 7+500”, am constatat următoarele:  
Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi a căror finanţare se asigură integral 
sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autorităţile deliberative, potrivit art.44 alin.1 
din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificările şi completările 

ulterioare. Astfel, prin Hotărârea de Consiliu Local nr.19  din  24 februarie 2017, s-au aprobat 
indicatorii tehnico – economici la acest obiectiv de investiţii. Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) 
este de  4.225.823 lei echivalentul a 941.373 mii euro din care valoarea C+M este de 3.817.564 lei 
echivalentul a 850.426 mii euro. 
Tipurile de obiective de investiţii, categoriile de lucrări şi cheltuielile care se finanţează în cadrul 
fiecărui domeniu specific prevazut la alin. (1) sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare ale 
programului. Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, au fost aprobate prin Ordinul MDRAP 
nr.1851/2013. Conform prevederilor art.8 alin.(3) din acest Ordin, categoriile de cheltuieli aferente 
obiectivelor de investiţii noi care nu se finanţează prin Program şi se finanţeaza exclusiv de către 
beneficiari sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de 
fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de 
specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţă tehnică, consultanţă, taxe pentru 
obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, 
cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe 

Nr. de înregistrare:            din ………….2017 



tehnologice, teste şi predare la beneficiar. Cheltuielile eligibile prin PNDL (conform art.8 din OMDRAP 
nr.1851/2013) sunt în total de 4.225.823  mii lei, reprezentând 96,05 % din valoarea totală a investiţiei 
(inclusiv T.V.A.),  
Cheltuielile neeligibile la beneficiar (conform art.8 alin.3 din OMDRAP nr.1851/2013) sunt în total de 
166.841,00 mii lei, reprezentând 3,94 % din valoarea totală a investiţiei.  
Concluzii: Apreciez că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât proiectul de 
hotărâre privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii „MODERNIZARE DRUMURI 
COMUNALE IN COMUNA  RICIU, JUD.MURES” DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA  
SINMARTINULUI KM 0+350– 7+500”, poate fi supus spre dezbatere şi adoptare Consiliului Local Rîciu. 
 

 
Consilier superior, 

Rîcean Maria 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


