
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

octombrie 2017 
 
 

privind încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local al domnului Pustai Petru-

Mihai şi vacantarea mandatului de consilier local.  

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr. ............ 
din ............... noiembrie 2017, conform prevederilor art.39, alin.1 si alin.3 din Legea nr.215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala,  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: 
Cererea de demisie prezentată de d-l consilier Pustai Petru-Mihai, înregistrată la Consiliul Local al 
comunei Rîciu, cu nr.4616/25.10.2017, prin care susnumitul demisionează din consiliul local din 
motive personale, 
Adresa secretarului comunei Rîciu nr. 4616/26.10.2017, înaintată Partidului Social Democrat, 
Organizaţia judeţeană Mureş, prin care aduce la cunoştinţă demisia şi solicită să se confirme 
propunerile pentru primul supleant înscris pe lista partidului,  
Prevederile art.69 din Anexa 1 la ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*)pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Referatul de specialitate nr. ...................., întocmit de secretarul comunei Rîciu, 
Raportul de avizare a COMISIEI JURIDICE SI DE DISCIPLINA, PROTECTIE MEDIU SI TURISM, 
În baza expunerii de motive, întocmită de Primarul comunei Rîciu, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr....................... 
Analizând HOTĂRÂREA nr.3 din 28.06.2016 privind constituirea Consiliului local al comunei RÎCIU, 
În conformitate cu prevederile art.9, alin. (2) lit. a) şi alin. (3), art.10 şi art.12 din Legea nr. 393 din 
28 septembrie 2004, (*actualizată*) privind Statutul aleşilor locali, şi LEGEA nr. 115 din 19 mai 
2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
În temeiul prevederilor art. (36) alin. 1 şi alin 9),art.(45)alin. 1)şi a 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 constată încetarea de drept a mandatului de consilier local din partea Partidului Social 

Democrat a domnului Pustai Petru-Mihai, consilier local în Consiliul Local al comunei Rîciu, 

canditat la alegerile din 5 iunie 2016, ca urmare a demisiei acestuia.  

Art.2. Locul ocupat de domnul Pustai Petru-Mihai în cadrul consiliului Local al comunei Rîciu se 
declară vacant, el urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista Partidului Social Democrat. 
Art.3. Secretarul comunei Rîciu va înainta Comisiei de validare a mandatelor de consilier din cadrul 
Consiliului Local al comunei Rîciu, nominalizată prin HCL/2016, documentatia în vederea validării 
mandatului de consilier local pentru supleantul de pe lista Partidului Social Democrat-Organizaţia 
judeţeană Mureş, în momentul în care se va face o propunere de pe lista de supleanţi. 
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; 
 Comisiei de validare a mandatelor de consilier local din cadrul Consiliului local al comunei Rîciu; 
 D-lui Pustai Petru-Mihai, 
 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 DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local al 
domnului Pustai Petru-Mihai şi vacantarea mandatului de consilier local.  

 
Baza legală: 

LEGEA nr. 393 din 28 septembrie 2004 (*actualizată*) privind Statutul aleşilor locali, 
ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*)pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a consiliilor locale, 
LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 
modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, 
 

Având în vedere demisia înaintată de domnul Pustai Petru-Mihai, consilier local în cadrul Consiliului 
Local al comunei Rîciu, înregistrată la Consiliul Local Rîciu sub nr.4616/25.10.2017; 

 Şi următoarele considerente: 
Art. 69 din ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale,prevede posibilitatea ca orice 
Consilier local poate demisiona anuntand in scris consiliul, caz în care solutionarea cererii se va face 
in conditiile si cu procedura stabilite potrivit prevederilor Statutului alesilor locali. 
Art.9, alin. (2) lit. a) şi alin. (3), art.(10) şi art.(12) din LEGEA nr. 393 din 28 septembrie 2004 
(*actualizată*) privind Statutul aleşilor locali, 
"Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează la data declarării ca legal constituit a 
noului consiliu ales. 
Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului, în următoarele cazuri": 
a) demisie; 
Art. art.(12) din LEGEA nr. 393 din 28 septembrie 2004 (*actualizată*) privind Statutul aleşilor locali, 

Nr. de înregistrare:           din                2017 



(1) Cu excepţia cazului prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. h^1), în situaţiile de încetare a mandatului 
înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau consiliul judeţean, după caz, 
adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului 
judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în 
cauză. 
(2) Hotărârea va avea la baza, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de 
secretarul comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul 
general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele justificative. 
Art.31. din  LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, 

Face precizări asupra modului în care se realizează validarea mandatelor de consiler local. 
Faţă de aceste considerente, vă rugăm ca, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 393 din 28 
septembrie 2004 (*actualizată*) privind Statutul aleşilor locali, să promovaţi proiectul de hotărâre 
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Pustai Petru-Mihai 
şi vacantarea postului de consilier local. 
 

 

 
Secretar, 

Dunca Ioan 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din                   octombrie 2017 

 
privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al comunei Rîciu al dlui  Conţiu 
Gheorghe, primul supleant înscris pe lista de candidaţi al Partidului Social Democrat şi modificarea 
componenţei unei comisii de specialitate 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29 noiembrie 2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr..............  
din ......... noiembrie  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, întocmită de Primarul comunei Rîciu, în calitate de iniţiator al proiectului de 
hotărâre, înregistrată sub nr............ din ...........2017, 
Cererea de demisie prezentată de d-l consilier Pustai Petru-Mihai, înregistrată la Consiliul Local al 
comunei Rîciu, cu nr.4616/25.10.2017, prin care susnumitul demisionează din consiliul local  din motive 
personale,  
Hotărârea Consiliului Local nr. ........... din 29.11.2017 prin care se ia act de demisia consilierului local 
Pustai Petru-Mihai şi vacantarea mandatului de consilier local, 
Adresa secretarului comunei Rîciu nr. 4616/26.10.2017, înaintată Partidului Social Democrat, Organizaţia 
judeţeană Mureş, prin care aduce la cunoştinţă demisia şi solicită să se confirme propunerile pentru 
primul supleant înscris pe lista partidului, propunere semnată de către preşedintele organizaţiei 
judeţene, 
Adresa nr. ........................... a Partidului Social Democrat -Organizaţia Judeteană Mureş, prin care susţine 
validarea în funcţia de consilier local pe domnul Conţiu Gheorghe, 
Raportul de specialitate nr. ..................., întocmit de secretarul comunei Rîciu, 

Ţinând cont de prevederile art.6 şi 7 din Anexa 1 la ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2002 
(*actualizata*)pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor 
locale, 
În conformitate cu prevederile art.5, art.6 alin.(1,2,3) şi art.7 alin.(1) din Legea nr. 393 din 28 
septembrie 2004, (*actualizată*) privind Statutul aleşilor locali, şi LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali,  şi a Legii nr.52/2003 privind transparenţă decizională în 
administraţia publică, 



În temeiul prevederilor art. 31 alin 5 si 31^1, art. (36) alin. 1 şi alin 9),art.(45)alin. 1)şi a 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. Consiliul Local al comunei Rîciu, validează mandatul de consilier local al dlui Conţiu 
Gheorghe, la propunerea Comisiei de Validare, care a examinat legalitatea şi figurează ca 
supleant pe lista Partidului Social Democrat. 
Art.2. Se ia act de depunerea jurământului de către dl Conţiu Gheorhe, în faţa Consiliului Local 
al comunei Rîciu 
Art.3. Domnul Conţiu Gheorghe, va face parte din comisia pentru agricultura, activitati economico-
financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, care modifică şi completează HCL nr. 6 din 28 iunie 2016 
privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Rîciu în mod corespunzător. 

Art.4. Prezenta hotărârea poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios 
administrativ în termen de 5 zile de la adoptare, sau în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la 
comunicare, potrivit art.31^1 alin (1)  din LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale. 
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică dlui consilier Conţiu Gheorghe şi dlor consilieri din cadrul 
Comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, 
în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor acesteia. 
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; 
 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 
 

privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al comunei Rîciu al dlui  Conţiu 

Gheorghe, primul supleant înscris pe lista de candidaţi al Partidului Social Democrat şi modificarea 

componenţei unei comisii de specialitate 

 
Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Rîciu nr.      /29.11.2017, s-a luat act de demisia consilierului 
local Pustai Petru-Mihai şi vacantarea mandatului de consilier local, 
În consecinţă, este necesară validarea mandatului unui nou consilier local. 
Partidul Social Democrat, a solicitat prin adresa nr................, înregistrată la instituţia noastră cu 
nr..............., iniţierea procedurilor necesare pentru ocuparea locului rămas vacant în Consiliul Local Rîciu, 
ca urmare a demisiei d-lui Pustai Petru Mihai, de către domnul Conţiu Gheorghe, legitimat cu cartea de 
identitate seria MS, nr..............., domiciliat în comuna Rîciu, str.Gheorghe Şincai, nr.............,  jud.Mureş, 
deoarece domnul Conţiu Gheorghe a fost membru supleant pe listele PSD, la alegerile locale din 5 iunie 
2016. 
De asemenea, având în vedere demisia d-lui Pustai Petru-Mihai, se impune şi modificarea componenţei 
comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, din care 
acesta făcea parte. 
În acest sens, propunem înlocuirea acestuia cu dl Conţiu Gheorghe, noul consilier local ce urmează a fi 
validat de comisia stabilită prin Hotărârea nr. 1 din 28 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare. 
Ţinând cont de prevederile ORDONANTEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*)pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
În conformitate cu prevederile art.5, art.6 alin.(1,2,3) şi art.7 alin.(1) din Legea nr. 393 din 28 septembrie 
2004, (*actualizată*) privind Statutul aleşilor locali, şi LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,  
şi a Legii nr.52/2003 privind transparenţă decizională în administraţia publică, şi cele ale Legii nr. 215 din 
23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, susţinem proiectul de 
hotărâre prezentat de Primarul comunei Rîciu. 
 

Secretar, 

Dunca Ioan 

 

Nr. de înregistrare:                  din      .10.2017 



 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

octombrie  2017 
 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de ....................., urmare a dispoziţiei de convocare nr. 
.............. din ...............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 ................ a primarului IOAN VASU cu privire la  
rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017; 
Având în vedere: 
Dispoziţia nr................ din data ............. privind modificarea bugetului Unității Administrativ 
Teritoriale-comuna Rîciu pe anul 2017, emisă de către Primarul comunei Rîciu; 
Decizia nr.................  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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2016-2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  .........................  2017 
 

 
privind aprobarea Planului  de măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenelor meteorologice 
specifice  sezonului rece 2017-2018. 
 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr...........  din  ...... 
noiembrie  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.14449 din data de 06.10.2017  cu privire la iniţierea 
măsurilor specifice sezonului rece la nivelul unităţii administrativ-teritoriale; 
Expunerea de motive a primarului comunei Rîciu, înregistrată sub nr. .............din  ...................2017 prin 
care se propune aprobarea Planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2017-2018, precum şi 
constituirea comitetului de iarnă; 
În conformitate cu:  
ORDINUL nr. 289 din 17 iunie 2013 (*actualizat*) pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ 
privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013; 
Prevederile art.24 lit.b din OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă; 
Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor; 

În temeiul art.36 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.14, art.45 alin.(1) şi art. 61 alin.(2) 
din Legea nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*)  privind Administratia Publica Locala, 
Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea, 
 

H O T Ă R Â R E : 
 
Art.1. Se aprobă Planul  de măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenelor meteorologice 
specifice  sezonului rece 2017-2018, prevăzut în anexele 1, 2, 3,  care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.2.Lucrările prevăzute în Planul de măsuri menţionat se vor executa de către SC Servicii Edilitar-
Gospodăreşti Rîciu SRL, societate la care Consiliul Local Rîciu este acţionar unic. 
Art.3. Se constituie comitetul de iarnă în următoarea componenţă: 
1.Vasu Ioan-Primar 
2.Chertes Ioan-Viceprimar 



3.Dunca Ioan-Secretar 
4.Vincovici Aurelian-Consilier local 
5.Birou Teodora-Director, Gimnaziul de stat Gh.Şincai 
6.Almăşan Marcel-Cond. auto 
7.Morariu Leontina-Administrator  
8.Bojan Claudiu-Agent de pază 
9.Vasu Raul-Florin-Consilier local 
Art.4 Se alocă  din bugetul local suma de 20.000 lei, sumă ce va fi utilizată pentru procurarea de 
materiale antiderapante şi combustibili. 
Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 35  din  28 noiembrie 2016. 
Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul comunei 
Rîciu –Vasu Ioan. 
Art.7.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul prevăzut 
de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Inspectoratului pentru Situaţii  de Urgenţă „Horea“ al Judeţului Mureş; 
 SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti SRL Rîciu; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu, 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 

 
În scopul realizării obiectivelor propuse, premergător, pe timpul şi la încheierea sezonului de  iarnă, se 
vor executa următoarele acţiuni şi dispune următoarele  măsuri specifice: 
1. Întocmirea planului de măsuri şi acţiuni pentru sezonul rece 2017-2018 al CLSU şi aprobarea acestuia 
în cadrul unei şedinţe ordinare. 
2. Analiza şi prezentarea stadiului pregătirii pentru sezonul rece, în cadrul unei şedinţe de lucru.  
3. Finalizarea transportului de materiale antiderapante pentru toate drumurile şi străzile din comuna 
Rîciu. 
4. Evaluarea la nivelul a capacităţilor de resurse  tehnice şi umane avute la dispoziţie pentru intervenţii la 
deszăpeziri şi stabilirea măsurilor pentru  menţinerea în stare operativă a  drumurilor şi străzilor. 
5. Analizarea în cadrul  Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, a zonelor preponderent dispuse 
înzăpezirilor din teritoriul administrativ, a concluziilor desprinse în anii anteriori pentru înlăturarea 
efectelor negative cu accent pe cauzele care au determinat unele  disfuncţii, în vederea asigurării unor 
măsuri concrete pentru evitarea  repetării acestora în iarna 2017 –2018, materializate în planuri proprii 
de acţiune şi hotărâri ale consiliului local, în care să fie angrenate resursele tehnice şi umane aflate la 
dispoziţie, inclusiv aportul voluntar al cetăţenilor. 
6. Verificarea mijloacelor de intervenţie şi repararea celor  cu defecţiuni în scopul  asigurării unei 
intervenţii operative.  
7. Verificarea şi menţinerea în stare de funcţionare a  sistemelor de înştiinţare pentru  asigurarea 
alarmării în timp util a  C.L.S.U. şi a  populaţiei din comună asupra  eventualităţii  producerii unor 
fenomene meteorologice periculoase, pe baza datelor şi  informaţiilor cuprinse în prognozele şi 
avertizările meteorologice transmise de instituţiile de  specialitate. 
8. Verificarea stocurilor de materiale antiderapante şi împrospătarea acestora, în vederea asigurării 
intervenţiei continue. 
Acestea sunt câteva din obiectivele propuse pentru derularea în bune condiţii a activităţii pentru sezonul 
rece 2017-2018. 
Propunem spre dezbatere, Planului  de măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenelor 
meteorologice specifice  sezonului rece 2017-2018. 
 

Viceprimar-Chertes Ioan 
 
 
 

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



 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din                 octombrie 2017 

 
 
privind alocarea unei sume în vederea organizării „Pomul de Crăciun 2017“ pentru copiii din 
învăţământul preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale din comuna Rîciu 
 
 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr……….  
din  ………noiembrie  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................../.......2017 a Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai Rîciu"  prin care solicită 
asigurarea pachetelor cadou pentru preşcolarii şi elevii de pe raza comunei Rîciu; 
Expunerea de motive a Primarului  comunei Rîciu nr.............. din  .............. 2017, prin care se 
propune  alocarea unei sume în vederea organizării „Pomul de Crăciun 2017“ pentru copiii din 
învăţământul preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale din comuna Rîciu, 
Avînd în vedere rapoartele de avizare ale: 
-Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, 
-Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ şi familie, muncă şi protectie 
socială, protecţie copii, 
În baza prevederilor: 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  
Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 
În temeiul art.  36 alin. (1), alin (2) lit. „d”, alin.(4) lit.a), alin.(6) lit.a) pct.1, coroborat cu art. 45 
alin. 1 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei 
publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
 



Art.1. Se aprobă alocarea sumei de ............... lei (inclusiv TVA) în vederea organizării „Pomul de 
Crăciun 2017“ pentru copiii din învăţământul preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale din 
comuna Rîciu, de la capitolul “învăţământ”, din bugetul local pe 2017, (conform Anexei). 
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei – 
domnul Ioan Vasu şi 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; 
  Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai Rîciu"; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu 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 

privind alocarea unei sume în vederea organizării „Pomul de Crăciun 2017“ pentru copiii din 
învăţământul preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale din comuna Rîciu 
 

Consiliul local Rîciu a desfăşurat începând cu anul  2000 acţiunea „Pomul de Crăciun“, acţiune ce 
constă în oferirea de pachete cu cadouri constând în dulciuri şi fructe, copiilor care învaţă la 
şcolile gimnaziale, atât la nivel preşcolar cât şi la nivel şcolar-clasele 0-VIII cu ocazia Sărbătorilor 
de iarnă. 
În contextul succesului de care s-a bucurat actiunea desfăşurată de Consiliul Local Rîciu în anii 
anteriori, şi ca urmare a identificării nevoilor copiilor ce învaţă în comuna Rîciu considerăm 
oportun ca preşcolarii şi scolarii din comună să beneficieze, în continuare, de susţinere din 
partea autorităţii locale.  
Având în vedere, cele menţionate, propunem desfăşurarea acţiunii „Pomul de Crăciun 2017“ 
respectiv achiziţionarea de dulciuri şi fructe pentru un număr de ............. copiii de vârstă 
preşcolară şi şi preuniversitară din localităţile Rîciu, Sînmartin, Ulieş, Nima Rîciului şi Coasta 
Mare.  
Procedura de achiziţie se va desfăşura conform prevederilor legale şi estimăm ca fiind necesară 
alocarea sumei de .................. inclusiv TVA pentru o bună desfăşurare a acţiunii Pomul de 
Crăciun 2017, respectiv achiziţionarea produselor ce vor fi oferite copiilor cât şi  pentru celelalte 
cheltuieli conexe. 
Faţă de cele arătate mai sus supunem atenţiei şi votului  dumneavoastră proiectul de hotărâre 
privind alocarea unei sume în vederea organizării „Pomul de Crăciun 2017“ pentru copiii din 
învăţământul preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale din comuna Rîciu. 

 
 
 
 

Consilier-Rîcean Maria 
 
 
 

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



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
…………….octombrie 2017 

 
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la 31 decembrie 2016, pentru 
acoperirea temporară a golurilor de casă în cursul anului 2017 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr………… 
din  …………noiembrie  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 nr. ............. din.................... 2017 a d-lui Vasu Ioan, primarul Comunei 
Rîciu, prin care propune utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat 31 decembrie 
2016, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în cursul anului 2017; 
Avînd în vedere avizul: 
Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
În baza prevederilor: 
- art. 58, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- art. 36, alin.(2), lit.”b” şi alin.(4), lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile cap.V, art.5.13.3(1), lit.b) din Normele Metodologice privind 
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor 
Publice nr.2890/2016; ale ORDINULUI nr. 191 din 30 ianuarie 2017 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 
decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 41 la Normele 
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor 
publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 629/2009; 
Văzând prevederile art.58, alin (1), lit.c) din OUG nr.63/2010 de modificare şi completare a legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale coroborat cu prevederile O.M.F.P. nr.2890 /2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016; 
În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” 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 utilizarea excedentului anual al bugetului local în sumă 60.000 lei, rezultat la 31 
decembrie 2016, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în cursul anului 2017. 
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul 
comunei Rîciu –Vasu Ioan. 
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu 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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Biroul financiar contabil şi resurse umane 
 

 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la 31 decembrie 2016, pentru 
acoperirea temporară a golurilor de casă în cursul anului 2017 
 
Potrivit  prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr.276/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, “Excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea 
exercitiului bugetar, pe cele doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat) si a transferurilor din bugetul de stat sau din 
alte bugete, precum si dupa achitarea platilor restante, se reporteaza in exercitiul financiar 
urmator si se utilizeaza, in baza hotararilor autoritatilor deliberative, astfel:  
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi 
cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat 
în urma aplicării prevederilor lit. a); 
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 
dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar*). 
Având în vedere cele de mai sus, propun adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local Rîciu, 
conform proiectului de hotărâre iniţiat de primar, prin care să se aprobe utilizarea excedentului 
bugetar al Comunei Rîciu din anul 2016, în sumă de 60.000 lei, pentru acoperirea pentru 
acoperirea temporară a golurilor de casă în cursul anului 2017. 
 
 

 
Contabil, 
Rîcean Maria 
 
 
 
 

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



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  ................  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, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr..... din  
...............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:  
Hotărârea nr.17/25.10.2017 adoptată de  AGA a SC Servicii Pază şi Protecţie Rîciu SRL prin care 
prin care solicită aprobarea  rectificării BVC; 
Expunerea de motive cu nr.........din ................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                 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 29.11.2017, urmare a dispoziţiei de convocare 
nr.............. din ......................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:  
Hotărârea nr.23/25.10.2017 adoptată de AGA a SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL prin 
care solicită aprobarea  rectificării BVC, anexa nr.2; 
Expunerea de motive cu nr.............din  ..................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 

nr.                   din ................ 2017 
 

privind aprobarea solicitării de  transmitere a imobilului identificat prin numărul cadastral 
50968 dezmembrat în imobilul 51074 având suprafaţa măsurată de 261 mp situat în comuna 
Rîciu, str. Gheorghe Şincai, nr.87, jud.Mureş din domeniul public al statului şi administrarea 
Direcţiei pentru Agricultură Mureş, în domeniul public al comunei Rîciu şi în administrarea 
Consiliului Local al comunei Rîciu. 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr. ............ din 
............... noiembrie 2017, conform prevederilor art.39, alin.1 si alin.3 din Legea nr.215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala,  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.2674 din data de 30.05.2011 a Primăriei comunei Rîciu, către Direcţia pentru Agricultură 
Mureş prin care se solicită acordul privind trecerea imobilului menţionat, 
Adresa nr.1107 din 16.06.2011 a Direcţia pentru Agricultură Mureş privind acordul la solicitarea 
Primăriei, 
Adresa nr.2952 din 27.06.2011 transmisă Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş prin care se solicită 
iniţierea unui Proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea acestui imobil în domeniul public al 
comunei Rîciu, 
Adresa Instituţiei Prefectului nr.9396/IV din data de 13.07.2011 prin care ne solicită adoptarea unei 
hotărâri de consiliu local; 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Rîciu nr. 48 din  12 august 2011 privind trecerea imobilului situat 
în comuna Rîciu, str.Gheorghe Şincai nr.87, din domeniul public al Statului şi din administrarea Direcţiei 
pentru Agricultură a Judeţului Mureş în domeniul public al comunei Rîciu şi în administrarea Consiliului 
Local al Comunei Rîciu; 
Adresa nr. 84 din 09.01.2012 transmisă Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş privind transmiterea 
documentelor solicitate în vederea iniţierea unui Proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea acestui 
imobil în domeniul public al comunei Rîciu; 
Adresa Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş nr.355/SIV/16.02.2012 privind transmiterea documentaţiei 
către Ministerul Administraţiei şi Internelor; 
Adresa nr.11.0814/06.05.2017 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privind disponibilitaea de a 
analiza şi aviza un proiect de act normativ iniţiat în acest scop; 
Adresa nr.2564/24.04.2017  a Direcţiei pentru Agricultură Mureş privind solicitarea extrasului CF a 
imobilului; 



Adresa  Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş nr.12929/SIV/13.09.2017 adresată Ministerului Afacerilor 
Interne, privind solicitarea de informaţii privind demersurile efectuate în vederea adoptării actului 
normativ; 
Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr.350887/S1/DJ din 09.10.2017  privind competenţele prin 
reorganizarea prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.96/2012², prin care acestea au fost 
preluate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene; 
Adresa Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş nr.14701/SVI din data de 17.10.2017 transmisă instituţiei 
noastre pentru reluarea procedurii de iniţiere a proiectului de act normativ; 
Extrasul CF de informare pentru imobilul număr cadastral 50968/UAT Rîciu; 
Văzând Expunerea de motive a  Primarului comunei Rîciu nr.3405 din data de 05.08.2011 privind privind 
trecerea imobilului situat în comuna Rîciu, str.Gheorghe Şincai nr.87, din domeniul public al Statului şi 
din administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Mureş în domeniul public al comunei Rîciu şi în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Rîciu, 
Având în vedere dispoziţiile art.9 alin. (1) din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică**); 
Ţinând cont de HOTĂRÂREA nr. 561 din 10 mai 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind 
procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente 
de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea 
adoptării/aprobării; 
În temeiul art. 36 alin. 2 lit.c, art. 39 alin.1 si art. 45 din Legea nr. 215/2001, 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 solicitarea de transmitere a imobilului identificat prin numărul cadastral 50968 
dezmembrat în imobilul 51074 având suprafaţa măsurată de 261 mp situat în comuna Rîciu, str. 
Gheorghe Şincai, nr.87, jud.Mureş din domeniul public al statului şi administrarea Direcţiei pentru 
Agricultură Mureş, în domeniul public al comunei Rîciu şi în administrarea Consiliului Local al comunei 
Rîciu. 
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează Primarul şi Secretarul Comunei 
Rîciu.  
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul prevăzut 
de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Direcţiei pentru Agricultură Mureş; 
 Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene; 
 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 

nr.                   din .................. 2017 
 
 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din 
comuna Rîciu în anul 2018 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr. ............ din 
............... noiembrie 2017, conform prevederilor art.39, alin.1 si alin.3 din Legea nr.215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala,  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 înregistrată sub nr……………………. prezentată de domnul Ioan Vasu primar al 
comunei Rîciu, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018; 
Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr………………. prezentat de doamna Rîcean 
Maria, consilier superior în cadrul Biroului financiar contabil şi resurse umane în cadrul Primăriei 
comunei Rîciu, prin care propune Consiliului Local Rîciu adoptarea unei hotărâri privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
Ţinând cont de prevederile: 
Art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată 
(r1); 
Anunțul privind dezbaterea publică înregistrat la Primăria Comunei Rîciu sub nr.          /      .10.2017 și 
încheiat în conformitate cu prevederile art.7 al Legii nr.52/2003, precum și procesul verbal de afișaj 
înregistrat la Primăria Comunei Rîciu sub nr.../…………..2017 privind anunțul; 
Art.56, art.120 alin.1, art.121 alin.1-2 și art.139 alin.2 din Constituția României, republicată; 
Art.4 și art.9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 ; 
Art.7 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 
Art.20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006; 
Art.1, art.2 alin.1 lit.h, precum și pe cele ale Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Art.344 și altele din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Art.16 alin.2, art.26 și art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
ulterioare; 
Art.2 alin.2 lit.e din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - 
Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, din care rezultă că rangul 
Comunei Rîciu este IV; 



H.G. nr.218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019; 
Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, 
cu modificările și completările ulterioare; 
Art.19 și art.20 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 
Legii nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative; 
Art.1 alin.4, art.8 alin.3 lit.j, art.43 alin.7 și art.44 alin.2 lit.d din Legea serviciilor comunitare de utilități 
publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Art.5 alin.2 lit.k, art.26 alin.1 lit.b-c, alin.3, alin.5 și alin.8 din Legea serviciului de salubrizare a localităților 
nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Art.5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Art.5-7 din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul 
comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și administrației 
publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de Statistică nr. 
734/480/1003/3727/2015; 
O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare; 
Hotărârii Consiliului Local al Comunei Rîciu nr…………… privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în 
Comuna Rîciu pentru anul 2017; 
Hotărârii Consiliului Local al Comunei Rîciu nr.3/26.01.2017 privind modificarea Anexei nr.1 a H.C.L. Rîciu 
nr.38/22.12.2016; 
Faptul că unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale are la bază dreptul de a institui și de a 
percepe impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea activităților 
stabilite în competența autorităților; 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Rîciu; 
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Rîciu; 
În temeiul art.27, art.36 alin.(1), art.36 alin.(2) lit.b), art.36 alin.(4) lit.c), art.36 alin.(9), art. 45 alin.(2) 
lit.c) şi art.115 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 stabilesc valorile impozabile, cotele de impozitare, impozitele şi taxele locale, respectiv 
amenzile contravenţionale, aplicabile persoanelor fizice şi juridice, pentru anul 2018, astfel cum sunt ele 
prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru afişaj 
în scop de reclamă şi publicitate, se plătesc în două rate egale, până la datele de 31 martie 2018 şi 30 
septembrie 2018, inclusiv. 
(2) Taxa pe clădiri și taxa pe teren se plătesc lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din 
perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, 
administrare ori folosință. 



(3) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru afişaj în 
scop de reclamă şi publicitate, în cuantum de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral până la primul 
termen de plată, respectiv 31 martie 2018. 
Art.3. (1) Se stabileşte cota taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, la 3% aplicată asupra valorii 
serviciilor de reclamă şi publicitate cu excepția TVA. 
(2) Taxa stabilită la alin. (1) se plăteşte lunar până în data de 10 a lunii urmatoare celei în care a intrat în 
vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate. 
Art. 4. (1) Se stabileşte cota impozitului pe spectacole la 2% în cazul unui spectacol de teatru, ca de 
exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau 
internaţională și la 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate mai sus. 
(2) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până în data de 10 a lunii urmatoare celei în care a avut loc 
spectacolul. 
Art. 5. Pentru neachitarea la termenele de scadenţă de către contribuabili a obligaţiilor de plată datorate 
bugetelului local al comunei Rîciu, se datorează după aceste termene majorări de întârziere, conform 
prevederilor legale referitoare la creanțele bugetare locale. 
Art. 6. Pentru plata cu anticipaţie, până la 31 martie 2018, a impozitului pe clădiri, teren, şi asupra 
mijloacelor de transport datorate pentru întregul an, de către persoanele fizice şi persoanele juridice, se 
acordă o bonificaţie de 10 %. 
Art. 7. Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se 
anulează. Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori. 
Art. 8.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2018. 
Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează Primarul comunei Rîciu prin Biroul 
financiar contabil şi resurse umane. 
Art.10. 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; 
 AJFP 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,                                                                       Avizat pentru legalitate, 
              IOAN VASU                                                                         Secretar-Dunca Ioan     
 
             � ………………………….....                                                    � ………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din                 ...........  2017 

 
 

privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare de la Asociaţia Agricolă "Vatra" Rîciu, a 
unui imobil compus din construcție cu suprafața utilă de 80 m²  în care funcţionează moara de 
furaje  și terenul aferent în suprafață de 1576 m², situat in comuna Rîciu  
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr……….  
din  ………noiembrie  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, prin care se 
propune aprobarea inițierii procedurii de cumpărare de la Asociaţia Agricolă "Vatra", a unui 
imobil compus din construcție cu suprafața utilă de 80 m²  în care funcţionează moara de furaje  
și terenul aferent în suprafață de 1576 m², situat in comuna Rîciu  
Având în vedere raportul de avizare al: 
-Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, 
 În baza prevederilor: 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  
În temeiul art. 36, alin (1) și (9), art. 45 alin. (3)  și al art. 123 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 Aprobarea inițierii procedurii de cumpărare de la Asociaţia Agricolă "Vatra" Rîciu, a unui 
imobil compus din construcție cu suprafața utilă de 80 m²  în care funcţionează moara de furaje  
și terenul aferent în suprafață de 1576 m², situat in comuna Rîciu.  
Art. 2  În vederea stabilirii prețului de cumpărare al clădirii şi a terenului menționat la art.1 se va 
intocmi un raport de evaluare de catre un evaluator autorizat ANEVAR. 
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei – 
domnul Ioan Vasu 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; 
 Asociaţiei Agricole "Vatra" Rîciu; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu 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                 ....................  2017 

 
 
 
 
privind aprobarea cumpărării unui tractor U650 şi a unei remorci RM2 de la Asociaţia Agricolă 
"Vatra" Rîciu 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr……….  
din  ………noiembrie  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, prin care se 
propune aprobarea cumpărării unui tractor U650 şi a unei remorci RM2 de la Asociaţia Agricolă 
"Vatra" Rîciu; 
Având în vedere raportul de avizare al: 
-Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, 
În baza prevederilor: 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  
În temeiul art. 36, alin (1) și (9), art. 45 alin. (3)  și al art. 123 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 cumpărarea unui tractor U650 şi a unei remorci RM2 de la Asociaţia Agricolă 
"Vatra" Rîciu. 
Art.2.Preţul de cumpărare  al tractorului şi al remorcii este de 5000 lei. 
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei – 
domnul Ioan Vasu 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; 
 Asociaţiei Agricole "Vatra" Rîciu; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu 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                ..........  2017 

 
 
 
privind prelungirea reţelei  de iluminat public în satele Coasta Mare,  Pîrîu Crucii, Ulieş 
(Samsuveghi) şi îmbunătăţirea iluminatului public la nivelul  comunei Rîciu,  prin 
achiziţionarea a 200 lămpi 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr……….  
din  ………noiembrie  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, prin care se 
propune prelungirea reţelei  de iluminat public în satele Coasta Mare,  Pîrîu Crucii, Ulieş 
(Samsuveghi) şi îmbunătăţirea iluminatului public la nivelul  comunei Rîciu,  prin achiziţionarea a 
200 lămpi; 
Având în vedere raportul de avizare al: 
-Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, 
În baza prevederilor: 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legii nr. 98 din 19 mai 2016 (*actualizată*) privind achiziţiile publice; 
În temeiul art. 36 alin. (1), alin.(4) lit.d, alin.(6) lit. a) pct. 7,  art.45 alin.(1) 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 prelungirea reţelei  de iluminat public în satele Coasta Mare,  Pîrîu Crucii, Ulieş 
(Samsuveghi) şi îmbunătăţirea iluminatului public la nivelul  comunei Rîciu,  prin achiziţionarea a 
200 lămpi. 
Art.2. Valoarea estimată a investiţiei fără TVA =          lei, cu  durata de eşalonare a plăţilor  la 60 
luni. 
Art.3. Sistemul de realizarea a investiţiei va fi prin achiziţie publică în condiţiile O.U.G. nr. 
98/2016, iar plata se va efectua prin credit furnizor pe o perioadă de cinci (5) ani. 
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei – 
domnul Ioan Vasu şi biroul financiar contabil şi resurse umane. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
  Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu 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                 .......2017 

 
 
privind achiziţionarea unei mori pentru măcinat porumb şi a unei mori pentru măcinat grâu 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr……….  
din  ………noiembrie  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, prin care se 
propune achiziţionarea unei mori pentru măcinat porumb şi a unei mori pentru măcinat grâu; 
  Având în vedere: 
Raportul de avizare al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, 
  În baza prevederilor: 
Art.39, alin.(6), art.14, alin. (6) şi alin.(7) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare,  
Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice; 
Hotărârii de Guvern nr.395 din 2 iunie 2016 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
Legii nr.52/2003, republicată privind transparenţa decizională; 
Art.36, alin.(2) lit.b), alin. (4) lit.a) şi alin. (6), lit.a) din din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale; 
În temeiul art. 45, alin (1) 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 aprobă realizarea investiţiei: Se aprobă realizarea investiţiei: achiziţionarea unei mori 
pentru măcinat porumb şi a unei mori pentru măcinat grâu din fonduri ale bugetului local pe 
anul 2018. 
Art.2. Se va include în programul de achiziţii pe anul 2018, investiţia nominalizată la art.1. 
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei – 
domnul Ioan Vasu 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; 
 Primarului Comunei Rîciu 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                 .......2017 

 
 

privind aprobarea  Planul de apărare împotriva inundaţiilor,  gheţurilor şi poluărilor 
accidentale pe cursurile de apă al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei 
Rîciu, pentru perioada 2018-2021 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr……….  
din  ………noiembrie  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, privind 
aprobarea  Planul de apărare împotriva inundaţiilor,  gheţurilor şi poluărilor accidentale pe 
cursurile de apă al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Rîciu, pentru 
perioada 2018-2021; 
În temeiul prevederilor: 
▪ Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 212/2006; 
▪ Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor ; 
▪ Legii   nr. 446 din 30.11.2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare; 
▪Hotărârii Guvernului României nr. 308/1995 privind organizarea şi funcţionarea activităţii de 
pregătire în domeniul apărării civile; 
▪Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de  
performanţă privind structura organizatorică şi dotarea  serviciilor voluntare pentru situaţii de 
urgenţă; 
▪Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.1474/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a 
situaţiilor de urgenţă; 



▪Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.250/2010 privind organizarea şi 
desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor compartimentelor pentru prevenire din 
serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă; 
În conformitate cu prevederile, art. 52 alin. (1) din Ordinul 1422/192 pentru aprobarea 
regulamentului din 2 august 2012 privind gestionarea situaţiilor de urgenţa generate de 
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări 
accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborat cu prevederile HG nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de 
Management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
În baza art.36 alin.6 lit.a pct.8, 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 Planul de apărare împotriva inundaţiilor,  gheţurilor şi poluărilor accidentale pe 
cursurile de apă al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Rîciu, pentru 
perioada 2018-2021. 
Art.2. Cu ducerea la  îndeplinire a prevederilor prezentei  hotărâri se încredinţează  primarul 
comunei Rîciu,  împreună cu toţi membrii comitetului  care  vor urmări respectarea prevederilor 
legale  referitoare la situaţiile de urgenţă.  
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
  Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
  ISU Mureş, 
  Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă; 
  SVSU Rîciu; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu 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          2017 
 

 
privind transformarea unui post din statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului 
comunei Rîciu, în vederea promovării unui funcţionar public de execuţie în grad profesional 
imediat superior, urmare a raportului final al comisiei de examinare 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr……….  din  
………noiembrie  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 privind 
transformarea unui post din statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei 
Rîciu, în vederea promovării unui funcţionar public de execuţie în grad profesional imediat 
superior, urmare a raportului final al comisiei de examinare; 
Având în vedere: 
Raportul final al concursului nr. 4832 din 09.11.2017 încheiat cu ocazia desfăşurării examenului 
de promovare în grad profesional; 
Raportul de avizare al comisiei juridice si de disciplina, protectie mediu si turism; 
În baza prevederilor: 
Art.63, art. 64, art.65, art.107, alin.(2) lit.a) din Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 
(**republicată**) privind Statutul funcţionarilor publici*) precum şi ale art.121, alin.(1), lit.a) din 
Cap.IV, Secţiunea a I-a Promovarea funcţionarilor publici din HOTĂRÂREA nr. 611 din 4 iunie 2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici; 
HOTĂRÂRII nr. 761 din 11 octombrie 2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici; 
Potrivit prevederilor  Legii nr.153/2017, Legea -cadru, privind  salarizarea personalului platit din 
fonduri publice; 
În temeiul art.36, alin (3), lit.b), art.45 alin.(1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, 
judetul Mureş adoptă următoarea,  



 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă transformarea unui post din statul de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Rîciu, în vederea promovării unui funcţionar public de execuţie în grad 
profesional imediat superior, urmare a raportului final al comisiei de examinare, după cum 
urmează: 
a)Transformarea funcţiei publice de execuţie de consilier grad profesional asistent, clasa I 
(funcţie publică ocupată de dna Baciu Nicoleta) în consilier grad profesional principal-clasa I 
Compartimentul asistenţă social. 
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Rîciu care 
prin aparatul de specialitate, respectiv Biroul financiar contabil şi resurse umane, va proceda la 
elaborarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului, cu modificările prevăzute 
în art.1 din prezenta hotărâre. 
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; 
 Primarului Comunei Rîciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de 
internet www.comunariciu.ro. 

 

 
 

 
Primar,                                                                                          Avizat pentru legalitate, 
IOAN VASU                                                                                          Secretar-Dunca Ioan 

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

 
 
 
 
 


